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“Hoe	langer	je	staat	ingeschreven,	hoe	meer	
kans	je	maakt	op	een woning naar wens”

“Er zijn meer woningzoekenden dan huurwoningen die 

vrijkomen”, zegt Marika Berghuis, manager Wonen bij 

woCom. “Het betekent dat je niet even snel een woning 

kunt huren waar je je oog op hebt laten vallen. Je moet eerst 

inschrijftijd opbouwen. Wie het langst staat ingeschreven, 

komt het snelst in aanmerking. Dat is zeker belangrijk bij de 

gewilde woningen, zoals een appartement in het centrum. 

Daar reageren meer woningzoekenden op dan bij een 

woning die verder weg ligt. Toch blijkt dat vooral senioren en 

jongeren zich niet op tijd inschrijven en als het nodig is achter 

het net vissen. En dat is jammer.”

Net als veel andere woningcorporaties in de regio gebruikt 

woCom de website van Wooniezie om haar woningen te 

verhuren. Daarop kun je je interesse voor een huurwoning 

aangeven. “Sommige woningen worden via loting 

toegewezen, het merendeel krijgt nieuwe bewoners door 

de duur van iemands inschrijving. En niet onbelangrijk: 

inschrijven is helemaal gratis. Je hoeft je inschrijving alleen 

maar jaarlijks te verlengen.”

Jongeren vliegen uit

“Senioren, maar ook jongeren staan vaak niet of pas korte 

tijd ingeschreven. Die signalen bereiken ons regelmatig via 

de huurderorganisaties De Vaart, De Pan en Bewonersraad 

Laarbeek. Zij hameren op goede voorlichting hierover. Je 

kunt je vanaf 18 jaar inschrijven en als je dan bijvoorbeeld 

op je 23e wilt uitvliegen, heb je al een aantal jaren 

wachttijd opgebouwd en maak je veel meer kans op een 

woning. Misschien wel de woning die je al even op het 

oog hebt. Als je niet of pas kort staat ingeschreven, dan 

is de kans veel kleiner. Ouders kunnen hier ook een rol in 

spelen door hun kinderen erop te wijzen dat ze zich vanaf 

18 jaar kunnen inschrijven.” 

Slechter ter been

“Senioren wonen over het algemeen prima op de plek 

waar ze nu wonen en zijn, begrijpelijk, niet zo bezig met 

verhuizen. Maar op hogere leeftijd kan van alles gebeuren. 

Stel dat je ineens slechter ter been bent en dat het beter 

is om naar een gelijkvloerse woning of een appartement 

met lift te verhuizen? Dan blijkt misschien wel dat je 

(lees verder op pagina 2)

Ook met uw huis of tuin in Bij Buurten?
Wij zijn altijd op zoek naar mooie verhalen. Heeft u een suggestie voor de rubrieken ‘Mijn huis en ik’ of ‘ De achterkant 

van’? Of mogen we bij u op bezoek komen? Neem dan contact met ons op via communicatie@wocom.nl.

Veel starters en ouderen 
wachten te lang met inschrijven 
als woningzoekende
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Stijgt uw inkomen?	Geef	dit	meteen	door	aan	de	Belastingdienst!

Steeds vaker zien we dat bewoners financiële problemen 

krijgen doordat ze huurtoeslag of zorgtoeslag moeten 

terugbetalen. Ze zijn meer gaan verdienen en zijn 

vergeten om dit door te geven aan de Belastingdienst. 

Neemt uw inkomen toe en heeft u huur- of 

zorgtoeslag? Geef dan altijd zo snel mogelijk uw 

nieuwe jaarinkomen door aan de Belastingdienst. 

Gebruik daarvoor de loonstroken (of andere  

 

inkomensoverzichten) die u dit jaar al heeft gekregen. 

Zo voorkomt u dat u na verloop van tijd een groot deel 

van de toeslag moet terugbetalen. Meer informatie 

vindt u op www.belastingdienst.nl. 

Er zijn huurders die nooit in de spotlights staan maar 

ongemerkt bijzondere dingen doen voor de straat, de 

wijk of andere huurders. Ze zetten zich belangeloos 

in voor anderen. WoCom zet deze bijzondere mensen 

graag een keer in het zonnetje. 

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 

Jaarverslag	2017
Met plezier en trots kijken we met ons jaarverslag terug 

op onze inzet in 2017. Bijvoorbeeld op de extra inzet die 

we dat jaar hebben gedaan bij huurachterstanden en het 

manifest ‘Een gezamenlijk antwoord op kwetsbaarheid’. 

Daarmee is het gelukt om veel organisaties aan elkaar 

te verbinden en te motiveren om de samenwerking 

echt anders in te vullen, zodat we samen mensen in een 

kwetsbare positie echt en duurzaam kunnen helpen. 

Wist u dat 585 nieuwe huurders in 2017 de sleutels 

van een huurwoning van woCom ontvingen? En 

dat de gemiddelde actieve zoektijd tussen de 6 

en 10 maanden ligt? Bent u benieuwd naar het 

aantal opgeleverde nieuwe huurwoningen of de 

bedragen die we in 2017 uitgaven aan onderhoud?  

U leest er alles over op   www.wocom.nl/jaarverslag 

(vervolg van pagina 1)

Visitatie	
Woningcorporaties laten zich eens in de 4 

jaar visiteren. Bij de visitatie in 2018 keek een 

onafhankelijke visitatiecommissie terug op 

de prestaties van woCom in 2014 t/m 2017. 

Daarbij deden we mee aan het experiment 

‘participerend visiteren in het netwerk’. De 

commissie nam daarvoor echt ‘een kijkje in 

de keuken’. Ze voerde niet alleen formele 

gesprekken en las alle belangrijke stukken van 

deze 4 jaar, maar sloot ook aan bij externe en 

interne overleggen. 

De visitatie 2014-2017 leverde voor woCom een 

mooi resultaat op. De commissie beoordeelde 

onze prestaties positief, met cijfers tussen de 

7,4 en 8,0. Zowel voor onze maatschappelijke 

rol als onze bedrijfsvoering in de afgelopen 4 

jaar. En voor onze plannen en ambities voor de 

komende jaren. Een mooi resultaat, waarmee 

we laten zien dat we de verantwoordelijkheid 

nemen voor onze dienstverlening en onze 

maatschappelijke opgaven. Bovendien biedt de 

visitatie ons aanknopingspunten om onze inzet 

door te zetten en ervan te leren. Zodat we het 

nóg beter gaan doen. Samen met onze huurders 

en onze partners.

Kijk op onze website voor het rapport: 

 www.wocom.nl/visitatie

Onze sterke  
punten volgens  
de visitatiecommissie

+ De basis is prima op orde: zowel volkshuisvestelijk,  
organisatorisch als financieel. 

+ Goede lokale verankering op bestuurlijk  
en uitvoerend niveau. 

+ WoCom is een bruggenbouwer tussen systeemwereld en leefwereld. 

+ Agenda-settend in het netwerk. 

+ Goede relaties met belanghebbenden. 

+ Open en transparante werkwijze. 

+ Sterk ingebed systeem van plan, check en act, zowel op strategisch  
als op operationeel niveau. 

+ Goed ingevulde toezichtsfunctie. 

Agenda  
voor de  

toekomst

Wij zijn blij met de resultaten 
van de  visitatie. We willen die inzet 

voort zetten, maar ook nog versterken. 
De  maatschappelijke opgaven van woning-

corporaties, het goed huisvesten van mensen met 
een kleinere beurs en mensen die daarbij wat extra onder-

steuning nodig hebben, vragen ook de komende jaren echte 
aandacht. WoCom zet zich daar met overtuiging voor in, met een 

inzet die past bij de eigenheid van het werkgebied en de tijds-
geest. Wij beseffen dat de vraagstukken complex zijn en dat wij 

die alleen in goede samenwerking kunnen oppakken.

Belangrijk voor onze ontwikkeling is de verdere vormgeving van onze 
rol als netwerkpartner. Groei van de professionaliteit van medewerkers 

en zoeken van anderen manieren van samenwerken zijn daarvoor 
belangrijke voorwaarden. Daarmee ontstaat ruimte voor maat-

werk en oplossingen in samenwerking met netwerkpartners.

De visitatiecommissie waardeert onze inzet om netwerken 
te versterken en benoemt kansen om daarin door te  groeien. 
 Kansen die wij willen benutten. Wij geven daar graag samen 

met onze huurders, maatschappelijke organisaties en ketenpartners 
 invulling aan. Zodat we vandaag en morgen een thuis kunnen bieden 

aan onze doelgroep door dienstverlening met meerwaarde.

Mirjam
Kräwinkel: 

“In ons netwerk is de grote inzet van 
onze huurderorganisaties voor ons van grote 

waarde. Zij houden ons scherp in 
onze prestaties. Daar zijn we 

oprecht dankbaar voor.”

De visitatie 2014-2017 leverde voor woCom een mooi resultaat 
op. Een onafhankelijke visitatiecommissie beoordeelde onze 

prestaties positief. Zowel in onze maatschappelijke rol als 
in bedrijfsvoering in de afgelopen 4 jaar, maar ook voor onze 

plannen en ambities voor de komende jaren. Een mooi resultaat, 
waarmee we laten zien dat we de verantwoordelijkheid nemen 
voor onze dienstverlening en onze maatschappelijke opgaven. 
Bovendien biedt de visitatie ons aanknopingspunten om onze 
inzet door te zetten en er van te leren. Zodat we het nóg beter 

gaan doen. Samen met onze huurders en onze partners.

Experiment 
‘Vernieuwing  
maatschappelijk gesprek’
Voor de visitatie 2014-2017 nam woCom deel aan het proefproject 
‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ van Stichting Visitatie 
Woningcorporaties Nederland (SVWN). De leden van de visitatiecommissie 
namen als observator deel aan netwerkbijeenkomsten en interne overleggen 
van woCom, in plaats van alleen gesprekken met belanghebbenden 
te voeren. Participerend visiteren in het netwerk, zo noemen we dat. 
Door dit proefproject levert de visitatie meer maatschappelijke meerwaarde 
op. Meelopen in de dagelijkse praktijk helpt de visitatiecommissie een 
beter beeld te krijgen van de prestaties van woCom zelf, van woCom 
als netwerkpartner en van de kwaliteit van het netwerk zelf. Ook heeft 
de commissie, met rondritten door onze buurten en wijken, een goed beeld 
kunnen vormen van het werkgebied en de opgaven daarin.

Mirjam Kräwinkel: 
(directeur-bestuurder woCom) 

“Leren, en elke dag kijken wat we weer een beetje 
anders en beter kunnen doen, vinden we belangrijk. We 

hebben de visitatiecommissie uitgenodigd om letterlijk een 
kijkje te nemen in onze leefwereld. De commissie heeft 

zo ervaren hoe woCom zelf functioneert, maar 
ook in welke netwerken woCom actief is 

en wat dat betekent.”

Visitatie met  
maatschappelijke 

meerwaarde
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niet of pas kort bij Wooniezie staat ingeschreven en dat 

de gewenste huurwoningen die vrijkomen aan je neus 

voorbijgaan. Bij zulke voorbeelden kun je niet genoeg 

onderstrepen dat je je op tijd moet inschrijven.” 

Dat doen we graag

“De meeste woningzoekenden zijn goed thuis op de 

computer en weten de weg naar en op Wooniezie goed te 

vinden. Anders hebben zij misschien een handige zoon of 

aardige buurvrouw in de buurt om te helpen. Als dat niet 

zo is, springt woCom bij. Kom dan naar onze spreekuren in 

Helmond of Laarbeek of naar ons kantoor in Someren. Of 

bel ons, dan leggen we stap voor stap uit hoe Wooniezie 

werkt. Dat doen we graag.”

Meer informatie over Wooniezie leest u op pagina 8.

Tipbericht
Wooniezie adverteert vrijgekomen huurwoningen 

van woningcorporaties in de regio, waaronder 

alle woningen van woCom. Dat gebeurt op  

www.wooniezie.nl. U kunt alleen digitaal uw 

voorkeur voor een woning kenbaar maken. Als u bij 

uw inschrijving in het zoekpro�el instelt naar wat voor 

soort woningen in welk gebied u op zoek bent en ook 

nog even aangeeft dat u tipberichten wilt ontvangen, 

krijgt u dagelijks een e-mail met woningadvertenties 

die voldoen aan uw woonwensen. Zo bent u als een 

van de eersten op de hoogte. 

 www.wooniezie.nl
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Van kleine ongemakken tot overlast

Wonen	met	het mooiste uitzicht	van	Helmond
 

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.

Op een warme, zomerse dag ga ik naar een woning met misschien wel het mooiste uitzicht van Helmond. Voordat ik op de 9e verdieping bij Johnny en Nelly van Bussel 

binnenstap, blijf ik even staan. Wat is Helmond mooi vanaf hierboven. Ik zie veel groen en herken enkele markante gebouwen. Nelly, die inmiddels naast me is komen 

staan, neemt me meteen mee naar het balkon aan de achterkant, want daar is het uitzicht nog mooier. En inderdaad, tussen de bloembakken door zie ik een groen parkje 

met een beekje. Wat me opvalt, is de rust. 

Toenemende problemen

Als ik geniet van een lekker glaasje fris (het is veel te 

warm voor koffie), geeft Nelly aan dat het niet altijd zo 

rustig is. Ze woont al 9 jaar in een van de Hebomaflats. 

Meestal naar tevredenheid, maar de laatste tijd maakt 

ze zich vaker zorgen. Over de vele wisselingen van 

bewoners in de flats, de rotzooi die gedumpt wordt 

bij de vuilniscontainers van bezoekers die ze niet kent. 

We herkennen de problemen en nemen ze serieus. 

Onze buurtbeheerder en consulent zijn geregeld in 

de flats om toezicht te houden en om in gesprek te 

gaan met bewoners die voor overlast zorgen. Voor 

bewoners die begeleiding nodig hebben, werken we 

samen met gemeente, welzijnsorganisaties en soms 

ook verslavingszorg. Een andere belangrijke partner 

is de bewonerscommissie van de flats, waarmee we 

onlangs nog een bijeenkomst voor bewoners hebben 

georganiseerd. Juist over overlast. Daar is besproken 

dat het in de oplossing vooral belangrijk is dat je een 

goede verstandhouding met de andere bewoners hebt 

en contact houdt met elkaar. Praat eerst zelf met de 

overlast-gever wanneer u zich aan iets stoort, voordat 

u anderen inschakelt. Lukt dit niet, houdt de overlast 

aan of zijn er situaties die u als huurder niet vertrouwt, 

meld dit dan bij woCom of uw bewonerscommissie. 

Samen kijken we hoe we bepaalde problemen 

kunnen aanpakken en of we maatschappelijk werk of 

politie inschakelen. De camera’s, die gericht zijn op de 

ingangen en het afvalhok, moeten voor een stukje extra 

veiligheid zorgen en signaleren vernieling en vervuiling 

van het gebouw. Ondanks al deze maatregelen is het 

niet te voorkomen dat mensen bijvoorbeeld grof vuil 

naast de containers dumpen. We snappen heel goed 

dat dit voor de bewoners vervelend is.

Samen werken aan een mooie woonomgeving

Nelly en Johnny die zichzelf geen echte ‘buurters’ 

noemen, maar het goed kunnen vinden met de 

buren, geven het goede voorbeeld. Ze nemen geen 

blad voor de mond, spreken hun medebewoners 

aan en steken elke maand actief de handen uit de 

mouwen voor ‘hun’ flat. Samen met enkele andere 

bewoners poetsen ze dan beneden, halen ze groen 

tussen de tegels uit, lappen ze ramen en ruimen ze 

rommel op. Je merkt aan alles dat Nelly zich thuis 

voelt in deze flat. Als ze op haar balkon zit, geniet ze 

van het opstijgen en landen van de vliegtuigen in de 

verte, in haar keuken bereidt ze heerlijke Thaise en 

Indische gerechten en in de buurtkamer beneden in 

de flat schuift ze wekelijks aan bij de naaiclub en af en 

toe voor een borreltje. Samen met de buurtjes. Als ik 

de deur uitloop, wijst Johnny mij nog op de intercom, 

die het niet altijd goed doet. Toch wel een ongemak 

als je dus 9 verdiepingen lager iemand binnen wilt 

laten. Terwijl ik naar beneden kijk, beloof ik hen een 

terugkoppeling van mijn technische collega’s, zodat 

zij altijd mensen kunnen ontvangen in hun huis met 

misschien wel het mooiste uitzicht van Helmond.    

 Op de koffie bij ...

Bewonerscommissie Houtsdonk
Een bewonerscommissie is een groep huurders die de 

belangen behartigt van alle huurders in een of meer 

dicht bij elkaar gelegen woningcomplexen. Voor 

de buurt Houtsdonk, waarbij ook de Hebomaflats 

aan het Wethouder van Deutekomplein en de Frans 

van Bommelstraat horen, is Bewonerscommissie 

Houtsdonk actief. Zij houdt zich bezig met veilig, 

gezond en comfortabel wonen voor alle bewoners. 

Voor concrete onderwerpen als servicekosten, 

onderhoudsklachten of de leefbaarheid in het 

complex, hebben deze betrokken huurders 

regelmatig overleg met onze consulenten Wonen & 

Buurten. Ook bij het groot onderhoud van de flats, 

waarvan de voorbereiding net gestart is, zijn zij een 

belangrijke klankbordgroep voor woCom.

Contactpersoon: Johan Verstappen

jclverstappen@gmail.com
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Nieuws	van	alle	huurdersorganisaties
In het werkgebied van woCom behartigen drie huurdersorganisaties de belangen van onze huurders. Wij werken graag en nauw met hen samen en ook onderling onderhouden zij 

contact met elkaar. De Woonbond ondersteunt de huurdersorganisaties in hun werk. Graag delen de huurdersorganisaties hun actuele nieuws met u in Bij Buurten.

Bewonersraad Laarbeek
Uitslag enquête achterbanbijeenkomst

Bij Bewonersraad Laarbeek (BRL) vinden we het erg belangrijk om de mening van onze achterban te horen. Daardoor 

kunnen we de belangen van u als huurders zo goed mogelijk vertegenwoordigen als er beleid gemaakt moet worden. 

Daarom hebben wij in de goedbezochte achterbanbijeenkomst van 25 april jongstleden een enquête gehouden onder 

de betrokken huurders. Zij gaven hun stem aan de hand van de vragen en de uitleg van een deskundige gastspreker. 

Zoals beloofd aan de aanwezige huurders uit Laarbeek, zijn hier de resultaten:

Heeft u tips voor de volgende achterbanbijeenkomst of wilt u andere belangrijke 

algemene zaken aan ons melden? Dan zijn die welkom. U kunt ons bereiken 

via info@bewonersraadlaarbeek.nl en de BRL-telefoon: 06 - 82 35 66 65.

 www.bewonersraadlaarbeek.nl

Ja N
ee

Vindt u uw huurprijs momenteel passend? 43 64

Vindt u uw woonlasten voor u betaalbaar? 34 60

Zou u bereid zijn om meer huur te betalen als de energierekening lager wordt? 16 65

Vindt u dat BRL er nog meer werk van moet maken om de lasten te verlagen? 68 2

Vindt u dat u momenteel passend woont? (prijs, grootte in relatie tot gezinssamenstelling e.d.) 63 16

Zou u verhuizen naar een grotere, dus ook duurdere, maar voor u meer passende huurwoning 

als u daar de kans voor krijgt?
2 76

Zou u verhuizen naar een kleinere, goedkopere, en voor u meer passende huurwoning als u 

daar de kans voor krijgt?
23 51

Zou u verhuizen naar een van bovenstaande meer passende woningen als dat betekent dat u 

uw huidige woonplaats moet verlaten?
5 72

Vindt u dat het huidige systeem Wooniezie u hierbij voldoende mogelijkheden geeft? 4 66

Bent u bekend met de ontwikkelingen om woningen gasloos te maken? 66 17

Zou u bereid zijn om zonder gas in uw woning te wonen als u dat niets extra kost? 63 16

HBV De Vaart
We spannen ons in voor een zo laag 
mogelijke huuraanpassing!

Bij HBV De Vaart hebben we op 28 april onze 

traditionele Algemene Ledenvergadering gehad. 

De opkomst was niet groots, maar we zien wel 

een stijgende lijn. De ‘traditionele’ agendapunten 

kwamen aan de orde. Ook hebben we het 

Jaarverslag 2017 uitgebreid besproken. Een 

Jaarverslag waarin onder andere de diverse 

bewonerscommissies zich voorstelden. Zij gaven 

aan waar zij zich het afgelopen jaar voor hebben 

ingezet. De penningmeester meldde dat de 

fi nanciën weer klopten. Wouter Bollen van de 

Woonbond was aanwezig om het onderwerp 

‘Betaalbaarheid’ nader toe te lichten. Dat is best 

een lastig onderwerp, maar wel toepasselijk: wij 

streven als HBV De Vaart samen met de andere 

huurderorganisaties naar zo laag mogelijke 

woonlasten voor huurders. Dit jaar hebben we er 

samen weer voor gepleit om de huur te bevriezen 

en 0% huurverhoging te realiseren. We konden 

de directie echter niet overtuigen. Er kwam een 

huuraanpassing van 1,4% voor alle huurders ‘uit 

de bus’! Volgend jaar gaan we ons weer inspannen 

voor een zo laag mogelijke huuraanpassing.

 www.hbv-devaart.nl

Heeft u tips voor de volgende achterbanbijeenkomst of wilt u andere belangrijke 

Bewonersraad de Pan
Weet woCom wat de huurder echt wil?

Bewonersraad de Pan probeert samen met de huurdersorganisaties De Vaart en Laarbeek aan de bestuurder van woCom duidelijk te maken wat huurders echt willen. Wij hebben 

daarbij u als huurder nodig om te weten wat allemaal belangrijk is. Dat lukt echter nog maar mondjesmaat. Ondanks herhaalde pogingen lukt het ons nog steeds moeilijk om echt met 

u in contact te komen. En dat is jammer, want de 12 bestuursleden van Bewonersraad de Pan zijn feitelijk uw stem bij woCom in allerlei besprekingen over uiteenlopende onderwerpen.

Bewonersraad de Pan bestrijkt het gebied Asten, 

Someren, Heeze-Leende en Cranendonck. Dat is 

een groot gebied, dat ons noodzaakt om via een 

nieuwsbrief en een website de huurders van dit gebied 

te informeren. Als u ons belangrijke werk voor u wilt 

ondersteunen, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, 

net zoals ruim 350 huurders al hebben gedaan.

Wij als bestuursleden van Bewonersraad de Pan steken 

erg veel tijd in allerlei overleggen en bijeen-

komsten. Denk aan overleg met bewonerscommissies, 

gemeente en dorpsraden. Met uw inschrijving voor 

onze nieuwsbrief, kunt u uw waardering hiervoor laten 

blijken. Hetzelfde geldt voor uw deelname aan onze 

jaarvergadering. Een deelname van 35 personen (van 

de 4.000 woningen die wij vertegenwoordigen) was 

voor ons niet erg motiverend. Dus alstublieft: help ons 

en daarmee uzelf. 

 www.bewonersraad-depan.nl
de Pan

Someren 

Asten

Cranendonck

Heeze-Leende
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Trouwe huurders 
in het zonnetje
Bij woCom zijn we blij met onze trouwe huurders. We 

hebben huurders die zelfs méér dan 50 jaar een woning 

bij ons huren. Een goede reden om deze huurders eens in 

het zonnetje te zetten! 

Bijzondere band

In mei hebben we onze trouwe huurders uit 

Cranendonck en Leende in het zonnetje gezet. Na 

een warm welkom op het kantoor in Someren bleek 

al snel wat voor bijzondere banden er de afgelopen 

jaren ontstaan zijn. Huurders die al méér dan 60 jaar 

in hetzelfde huis wonen of al meer dan 40 jaar buren zijn.  

Kennismaken met 't gezicht achter de telefoon

Tijdens een rondleiding door het kantoor maakten 

de trouwe huurders onder andere kennis met de 

collega’s van de klantenservice. “Leuk om te zien wie 

er de telefoon opneemt”, gaven ze aan. Ook  hoorden 

wij van de huurders wat zij waarderen van woCom, 

wat beter kan en wat ze missen. Zo kwamen we 

erachter dat veel mensen de puzzel missen in onze  

Bij Buurten. In deze editie geven we meteen gehoor 

aan het verzoek om weer eens een puzzel te plaatsen.

Uitrol naar andere werkgebieden

Ook de trouwe huurders uit onze andere 

werkgebieden zetten we de komende tijd in het 

zonnetje. In het najaar ontvangen de huurders uit 

Heeze die meer dan 50 jaar huren een uitnodiging. 

Volgend jaar zijn andere gemeenten aan de beurt.

Woonpuzzel
Op verzoek van veel trouwe huurders is in deze editie van Bij Buurten de puzzel weer een keer terug van weggeweest. Houdt u ook van puzzelen? Vul de kruiswoordpuzzel dan 

in en breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes in de balk eronder. Als u het goed doet, maakt u kans op een mooie cadeaubon!

1 3 85 1062

1211

15

22

28

32

42

51

57

62 63 64 65

66

75

16 6148 29 7614 20 6233 6 44

76

67

72 73 74

58 59 60 61

71706968

77

43

47 48

44 45

5049

46

38

52 53 54 5655

39 40 41

33 34 35 36 37

29 30 31

23 24 25 26 27

16 17 18 19 20 21

7

13 14

4 9

Horizontaal

1 volkshuisvesting als voorwerp van preventieve 

gezondheidszorg 12 trend 13 huurauto 15 provincie (afk.) 

17 (in internetadres) Kenia 18 alpenweide 20 water in 

Friesland 21 kanon (afk.) 22 stukken huisraad 25 kit voor 

het dichten of vastzetten van glasramen 28 zangstuk  

29 vloerkleed 31 vogel 32 gereed 33 laatstgenoemde (afk.) 

35 tred 36 mij 37 muzieknoot 38 stad in de Rijnprovincie 

40 in grote aantallen 42 (drieletter ISO-landcode) Servië 

en Montenegro 44 zetels 45 snel 47 rijwiel 49 ooievaar 

(literaire taal) 52 ironische benaming voor een persoon 

van rang en stand 53 pad 55 erfelijkheidsdrager 57 titel  

59 pronkkamer 61 meisjesnaam 62 stukloon 64 soort 

vitrage weefsel 66 gewicht (afk.) 67 onderofficier (afk.)  

68 laagte 70 (in internetadressen) Nederlandse Antillen  

71 na dato (afk.) 72 regel 74 voorteken 75 achter 76 als 

ideaal bezien 77 voorzetsel.  

Verticaal 

2 voorzetsel 3 bovenste balk van een kapgebint  

4 denkbeeld 5 edelgas (symbool) 6 deel van een huis 

7 klassenaanduiding voor auto’s 8 internationaal VN-

bureau voor de atoomenergie (Eng. afk.) 9 voorbeeld 

10 metaal (symbool) 11 oude bouwstijl 14 plan of 

schets 16 schildermateriaal 18 zo snel mogelijk (Eng. 

afk.) 19 aankoopbedrag 21 uitgestorven reuzenvogel 

van Madagaskar 23 bolgewas 24 luitenant (afk.)  

26 (in internetadressen) Oostenrijk 27 vogel 30 iem. 

die zware lasten moet dragen of zich door iedereen 

als knecht laat gebruiken 34 gebaar 36 verscheidene  

38 opgeld 39 nationale tv zender (afk.) 40 nuttige dieren 

41 hoogschatten 43 (in internetadressen) Centraal-

Afrikaanse Republiek 46 slee 48 werk 50 iemand die een 

huis bewoont 51 deel van een huis 53 muur 54 doel  

56 raamtextiel 58 insect 59 (in internetadressen) Somalië 

60 Nederland (afk.) 61 grap 63 plaats 65 weefsel met goud- 

of zilverdraad 69 vis 73 speciale politie-eenheid (afk.)  

74 Bijbelboek. 

Stuur de oplossing van de puzzel vóór 1 november naar woCom, Bij Buurten, Antwoordnummer 24, 5710 

VB Someren (postzegel niet nodig). Of stuur een mailtje naar communicatie@wocom.nl. Onder de goede 

inzenders verloten we enkele cadeaubonnen  van € 25,-.
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Samen koken, 
samen eten
In de Deken Kempslaan in Heeze is al ruim 17 

jaar een buurtvereniging actief. Afgelopen jaar 

kwam de familie Alshofi, een Syrisch gezin, 

in de straat wonen. Samen met de nieuwe 

buurtbewoners bedacht de buurtvereniging de 

activiteit ‘Samen koken, samen eten’. “Ze waren 

erg enthousiast over het idee en wilden graag 

meedoen”, vertelt Toon Trouwen, voorzitter van 

de buurtvereniging. “Ook vanuit de rest van 

de buurt kamen snel positieve reacties.” Op 3 

juni was het zover: Wassim en Eman Alshofi 

hadden allerlei Syrische gerechten voorbereid 

en op de dag zelf maakten ze die af. De 22 

deelnemers genoten er met smaak van. Ook 

de 3 kinderen van de familie genoten van deze 

middag. “Onze Syrische buurtgenoten zijn door 

hun vriendelijke gedrag door ieder in de buurt 

volledig geaccepteerd”, vertelt Toon. “Toen 

ze hier net woonden, deden ze direct al mee 

met ons jaarlijkse buurtfeest in september.  

Ze hebben zich meteen laten zien in de buurt 

en ook nu kwamen ze weer in positieve zin 

naar buiten.” De buurtvereniging kijkt nu al uit 

naar het volgende buurtfeest, dat vast weer erg 

gezellig wordt.

Seniorencomplex heeft na 6 jaar eigen naam

Het appartementencomplex aan de Pastoor Somersstraat in Heeze gaat voortaan als Somershof door het leven. 

De gevelbelettering van het gebouw werd donderdag 21 juni onthuld door de oudste bewoners. 

Van, voor en door bewoners

“Het Perron weet iedereen te vinden in Heeze, 

maar de Pastoor Somersstraat is maar een klein 

tussenstraatje”, vertelt bewoner Henk van Stiphout. 

“Sinds de gemeente onze straat heeft afgesloten 

voor verkeer, is het echt een hofje geworden.” De 

naam Somershof was dan ook het meest populair 

bij de door bewoners bedachte namen. “Het is 

echt van, voor en door de bewoners. Want ook 

het ontwerp hebben we samen met de werkgroep 

gekozen. Het valt aan alle kanten op. Ik hoop dat 

straks iedereen in Heeze zegt: ik ga effe naar Het 

Perron, je weet wel, daar naast Somershof!”  

WoCom heeft de gevelbelettering mogelijk gemaakt. 

“Wij vonden dit een heel leuk bewonersinitiatief”, 

zegt Mieke van Eerd, consulent Wonen & Buurten. 

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

eensgezind de bewoners de naam hebben gekozen, 

dan is het dik verdiend.”

Het	gezicht	van	woCom in de wijk
WoCom is – ondanks haar grote werkgebied – een 

betrokken woningcorporatie die graag dicht bij de 

huurders staat. Daarom zijn er vaste contactpersonen 

voor onze huurders, op kantoor én in de wijk. Zo werken 

we aan goede, heldere communicatie en korte lijnen. 

Vooral onze medewerkers Leefbaarheid zijn regelmatig 

in uw buurt of wijk aanwezig als aanspreekpunt vanuit 

woCom voor de huurder. Ze zijn zichtbaar, laagdrempelig 

aanspreekbaar en ze zetten zich in voor alles wat met 

leefbaarheid te maken heeft.

Omdat we het belangrijk vinden om zichtbaar 

aanwezig te zijn in onze wijken, hebben we een nieuwe 

medewerker Leefbaarheid aangenomen. Zijn naam is 

Dennie Baats en u kunt hem tegenkomen in Laarbeek 

en Heeze-Leende. Ramzi Gharbaoui is de medewerker 

Leefbaarheid in Helmond en Tiek van Santvoort in 

Asten, Someren en Cranendonck. Alle drie zijn zij veel 

in hun wijken aanwezig. Vanuit de uitgangspunten 

‘schoon, heel en veilig’ zetten ze zich in voor bewoners 

en hun woonomgeving. Ze zorgen ervoor dat het ‘grijs 

en groen’, dus de stenen, de straten en de begroeiing op 

orde blijven. Ze bieden ondersteuning bij het oplossen 

van kleine overlastsituaties en ze helpen bewoners bij 

het uitvoeren van eigen initiatieven om de leefbaarheid 

in de buurt te verbeteren. Heeft u een vraag of een 

idee? Spreek de medewerker Leefbaarheid in uw wijk 

dan zeker eens aan! Hij helpt u graag verder. 

Samenwerking per wijktafel

De medewerkers Leefbaarheid werken in elk 

werkgebied in een vast team, de wijktafel. Daarin 

werken ze nauw samen met medewerkers 

die veel klantcontacten hebben: consulenten 

Wonen & Buurten, verhuurmakelaars, opzichters. 

Daarnaast is er nauwe samenwerking met een 

incassomedewerker en een klantconsulent. Niet 

alleen op kantoor, maar ook bij u in de wijk. Op 

straat, bij u thuis, tijdens inloopspreekuren en tijdens 

overleg met partners in de wijken. 

Gebiedsvisie Budel-Schoot	en	Lierop	en	Beek	en	Donk

In de vorige uitgave van Bij Buurten las u over de 

ontwikkeling van gebiedsvisies door woCom. Het 

afgelopen half jaar heeft een enthousiaste groep mensen 

meegedacht over de gebiedsvisie in Budel-Schoot met een 

mooi resultaat. In het najaar nodigen we alle inwoners 

van Budel-Schoot uit om tijdens een bijeenkomst de 

uitgewerkte ‘Gebiedsaanpak Budel-Schoot’ te bespreken.

Inwoners Lierop denken mee over de gebiedsvisie

In juli startte woCom samen met Bewonersraad de 

Pan, de gemeente, belangengroep Lierop en Lierop 

Leeft met de gebiedsvisie voor het wonen in Lierop. 

Ook huurders en woningeigenaren denken mee. In de 

eerste bijeenkomst kwamen al veel sterke en zwakke 

punten en kansen en bedreigingen naar voren. In 

september is er een vervolgbijeenkomst om problemen 

te beoordelen en maatregelen te bedenken. De 

verbeterpunten, getoetst naar haalbaarheid, werken 

we dan uit in concrete plannen. De uiteindelijke 

gebiedsvisie bieden we aan aan het bestuur van de 

gemeente Someren en vormt straks een basis voor de 

toekomstige keuzes van woCom. 

Dennie Baats

Oproep: Denk mee over de gebiedsvisie  
van Beek en Donk 
Wat gaat er goed in Beek en Donk, wat gaat er 
niet goed en wat is er nodig? Aan het einde van 
het jaar maakt woCom ook voor Beek en Donk 
een gebiedsvisie. Inwoners (zowel huurders, als 
woningeigenaren) van Beek en Donk zijn van harte 
welkom om mee te praten. Meld u aan bij Ankie 
Verspeek a.verspeek@wocom.nl / 0493 49 76 66.
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Hoogste punt Blok 25: 
“Iedereen kan wonen 
in Brandevoort”

In het hart van De Veste in Brandevoort realiseert 

woCom, samen met ORO, De Zorgboog, Stichting 

SamenGaan en Gemeente Helmond een uniek 

woonproject: Blok 25. 

Onder toeziend oog van zo’n honderd 

aanwezigen, onder wie toekomstige bewoners, 

werd op 12 juni gevierd dat het hoogste punt 

is bereikt. Centraal bij de viering stond de 

gezamenlijke visie van alle partners om een 

woonblok te realiseren waarin iedereen kan 

wonen: niet alleen gezinnen met kinderen, 

maar ook jongvolwassenen met een 

autismespectrumstoornis, mensen met een 

verstandelijke beperking en ouderen met een 

lichte vorm van dementie.

Bij Buurten regio	nieuws	

In 2018 en 2019 krijgen de woningen in de 

Tournooistraat, Gravenstraat en Ridderstraat in 

Helmond een behoorlijk grote opknapbeurt. Zoiets 

heeft wat voeten in aarde. Yolanda Thijssen-Sleurink, 

een van de bewoners, deelt in deze column haar 

ervaringen.

Yolanda maakt het mee 
in de Ridderstraat

De gezellige braderie zit er weer op. Geweldig dat er 

ook hier vrijwilligers zich inzetten om iets gezelligs 

neer te zetten. Wat kan de wijk zonder vrijwilligers. 

Niet veel toch? Het is super om enthousiaste 

wijkbewoners te hebben die hun steentje willen 

bijdragen voor een nog fi jnere wijk.

Is het u ook opgevallen dat er nog steeds heel 

veel in onze mooie wijk gebeurt? Om maar iets 

te noemen: het is goed om te zien dat er meer 

parkeerplaatsen bij komen rondom het Patronaat. 

En voor de nog te renoveren woningen staat er in de 

Ridderstraat (nummer 1) een modelwoning. Alleen 

de buitenmuren zien er nu al zo mooi uit: wat een 

enorm verschil! Als de renovatie achter de rug is, zal 

het werkelijk een super mooie uitstraling krijgen. En 

dat  gebeurt allemaal in onze  wijk.

Er is ook wat minder leuk nieuws, vooral voor de 

hondenbezitters. In mijn vorige column schreef 

ik over het verminderen van ergernis nummer 1: 

hondenpoep op de straat. Natuurlijk helpt het als 

hondenbezitters de poep opruimen, maar ook 

losloopterreinen helpen om overlast te voorkomen.  

Aan de Goorloop is wel een uitlaatstrook gerealiseerd, 

maar tot veler verbazing is het losloopgebied alweer 

verdwenen. Ook op de hoek 2e Haagstraat en 3e 

Haagstraat was het hondenplezier binnen afzienbare 

tijd afgelopen. En dat terwijl Helmond West al niet 

geweldig veel uitlaatmogelijkheden heeft! Jammer, 

want niet iedereen kan even makkelijk lopen. Of 

de beestjes zelf zijn te oud om nog ver te gaan. 

We hebben een werkgroep (helaas met nog maar 

2 vrijwilligers) die hier iets aan wil doen. Het zou 

echt geweldig zijn als er eens serieus naar gekeken 

zou worden. Dan krijgen we nog meer tevreden 

bewoners.

Carpe Diem

Yolanda Thijssen-Sleurink

Column

P.S.: Heeft u al iets mee gekregen over 

Buurtpreventie? Een groep enthousiaste 

wijkbewoners probeert er voor ons allen 

een veiliger wijk van te maken. Daarover een 

volgende keer ongetwijfeld meer.

Peter	draagt	zijn	steentje	bij
Tekst en foto’s: Jan Peeters

Onze buurtredacteuren wonen en leven midden in onze wijken. Zij kennen onze huurders en zien het ook als iemand iets 

bijzonders doet voor zijn of haar buurt. Buurtredacteur Jan Peeters ziet bijvoorbeeld dagelijks een buurtbewoner met zijn 

fi ets en kar door de wijk rijden om afval op te ruimen. Hij besloot eens bij de man op de koffi  e te gaan. 

Peter van Dalen woont al enkele jaren samen met zijn 

vriendin, zijn hondjes en de poes op het Overspoor in 

de Helmondse Annawijk. Peter is echt een man die zeer 

betrokken is bij zijn wijk. Hij rijdt dan ook dagelijks met 

zijn fi ets en kar rond in de buurt om het zwerfafval op te 

ruimen. Ook als de bewoners oud ijzer hebben, komt Peter 

dit ophalen.

Bij de appartementencomplexen is Peter 2 keer per week 

bezig om de 3 ruimtes waar de containers staan op te

ruimen. Hij zet dan ook de containers buiten op de juiste 

dagen en hij veegt die ruimten ook meteen weer schoon. 

Dit doet hij dan zelfs 2 keer per dag. Het gebeurt vaak dat 

er meer naast de containers ligt dan erin. “Ik houd dit vol”, 

zegt Peter, “want er komt een dag dat de bewoners het 

ook leren.”

 

Zo draagt Peter zijn steentje bij om het in zijn wijk schoon 

en leefbaar te houden. Iedereen in de wijk kent Peter. 

De mensen kunnen altijd bij hem terecht en als hij kan 

helpen, staat hij klaar. 



8 Bij Buurten woning	zoeken

Woonruimte zoeken via Wooniezie,	
Hoe	werkt	dat?
 

Wilt u in aanmerking komen voor een huurwoning van woCom? Binnenkort of over een paar jaar? Dan schrijft u zich gratis in als woningzoekende op Wooniezie.nl. We maken al 

jarenlang gebruik van dit systeem voor het aanbieden van onze woningen. De laatste tijd merken we dat er onduidelijkheid is over hoe Wooniezie werkt en wat de rol van de corporatie 

is. We zetten graag een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden voor u op een rijtje. Bij toewijzing van woningen staat in ieder geval altijd de Huisvestingswet met het grondrecht 

van vrijheid van vestiging voorop: “Iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft, heeft het recht om zich vrij te verplaatsen en te vestigen.”

Als ik een woning zoek via Wooniezie, is Wooniezie 

dan ook de verhuurder?

Nee. Wooniezie is alleen de naam van het gezamenlijke 

woonruimtebemiddelingssysteem, een website met 

beschikbare huur- en koopwoningen. Op de website 

van Wooniezie worden alle beschikbare woningen 

in de regio gepubliceerd van woningcorporaties 

Bergopwaarts, Compaen, Goed Wonen, Helpt Elkander, 

Mooiland, Savant Zorg, `thuis, Trudo, Volksbelang, 

woCom, Woonbedrijf, Wooninc en Woonpartners. 

Reageert u op een woning van woCom en krijgt u die 

ook toegewezen, dan is woCom de verhuurder.

Kan ik ook een woning zoeken in andere gemeenten?

Jazeker. Wooniezie.nl is de website voor huur- en 

koopwoningen in de volgende gemeenten: Asten, 

Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eindhoven,  

Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, 

Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-

De Mierden, Someren, Son en Breugel, Veldhoven, 

Valkenswaard en Waalre. 

Kan ik reageren op alle woningen?

Niet altijd. Op sommige woningen zijn criteria van 

toepassing, bijvoorbeeld een minimumleeftijd. 

Daarnaast moeten we van de overheid een 

inkomenstoets toepassen. We wijzen onze woningen 

volgens de wet 'passend' toe. Huishoudens met recht 

op huurtoeslag moeten sinds 1 januari 2016 in principe 

een woning toegewezen krijgen met een huur onder de 

zogenaamde aftoppingsgrenzen. Deze huurgrens ligt 

rond de € 600. 

Hoe lang is de zoektijd?

Hoe lang het gaat duren en wat uw kansen zijn, is heel 

moeilijk in te schatten. Het is niet alleen afhankelijk van 

uw eigen inschrijfduur, maar ook op welke woningen, 

via welke modellen en hoe vaak u reageert. Bovendien 

maakt het uit wie er nog meer reageren op dezelfde 

woningen. Daarom spreken wij liever over een zoektijd. 

De gemiddelde actieve zoektijd ligt tussen de 6 en 10 

maanden. 

Is het verstandig om me nu alvast in te schrijven voor 

als ik ouder word?

Jazeker! Misschien is een verhuizing naar een kleinere, 

gelijkvloerse woning voor u nog niet aan de orde, toch 

kan het nooit kwaad om u nu alvast in te schrijven als 

woningzoekende. Dat kan kosteloos en het 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 

Wooniezie. 

Welke manieren van toewijzen zijn er?

Bij een reactie op woningen in de module ‘Inschrijfduur’ 

is de plaats in de duur van inschrijving bepalend. 

In de module ‘Loting’ wordt de woning verloot; alle 

kandidaten hebben evenveel kans op de woning. ‘Eerste 

reageerder’ (wie het eerst komt, wie het eerst maalt) 

wordt op dit moment niet gebruikt op Wooniezie.

Is Wooniezie fraudegevoelig?

Een paar maanden geleden bestond het vermoeden 

dat er gefraudeerd was in de module ‘Eerste 

reageerder’. Niet iedereen zou daardoor evenveel kans 

hebben op een woning. We hebben direct het model 

‘Eerste reageerder’ uit de lucht gehaald en uitgebreid 

onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat de website 

niet van buitenaf geblokkeerd. Het is dus niet zo dat 

mensen geen toegang hadden tot Wooniezie. Wel zijn 

er waarschijnlijk zogenaamde scripts gebruikt waarmee 

versneld de stappen op Wooniezie doorlopen konden 

worden en er dus sneller gereageerd kon worden op 

een woning. Het gebruik van scripts is niet verboden. 

Maar, dit is natuurlijk niet de bedoeling: iedereen moet 

een eerlijke en gelijke kans hebben. De corporaties 

van Wooniezie hebben daarom besloten woningen 

meer  aan te bieden via de module ‘Eerste reageerder’. 

Heeft woCom helemaal geen invloed op de toewijzing 

van woningen?

WoCom bepaalt uiteindelijk zelf wie er een woning 

toegewezen krijgt. Als een woning via Wooniezie 

geadverteerd is, levert Wooniezie aan de hand van 

de reacties een kandidatenlijst waarna de corporatie 

geschikte kandidaten selecteert.

Waarom gelden er soms leeftijdsgrenzen of andere 

voorwaarden?

Sommige woningen zijn vooral geschikt voor bepaalde 

doelgroepen, bijvoorbeeld voor mensen jonger dan 23 

jaar of juist ouder dan 55 jaar. Bij zulke woningen stellen 

we leeftijdsgrenzen. Ook zijn er woningen voor mensen 

die een indicatie hebben voor een nultredenwoning, 

een rolstoelwoning of een zorgwoning. Bij de toewijzing 

van woningen houden we daar rekening mee. 

Waarom worden er woningen verhuurd die niet op 

Wooniezie gestaan hebben?

De corporaties wijzen maximaal 25% van alle leeg-

komende woningen toe aan urgent-woningzoekenden. 

Sommige woningzoekenden (zoals mensen die moeten 

verhuizen vanwege medische redenen of mensen 

die in een woning wonen die gesloopt gaat worden) 

krijgen voorrang op een woning. Zij worden via directe 

bemiddeling (1 op 1) gekoppeld aan een woning die 

niet op Wooniezie wordt geadverteerd. Voorrangsregels 

zijn niet in alle gevallen van toepassing en er gelden 

strenge voorwaarden voor. Wilt u snel een woning 

vanwege een andere persoonlijke situatie? Als het 

echt dringend is en er geen andere oplossingen zijn, 

kunt u urgentie aanvragen bij woCom of een van de 

andere corporaties. Slechts in enkele gevallen wijst de 

corporatie een bepaalde vrijgekomen woning direct toe 

aan woningzoekenden die in een bijzondere situatie 

verkeren. Deze woningen worden niet op Wooniezie 

geadverteerd. Wel kunt u ze altijd terugvinden 

onderaan de website, bij ‘Onlangs verhuurd’, waar te 

zien is op welke manier alle woningen zijn verhuurd.

Andere vragen?

Meer informatie over het zoeken naar een woning vindt 

u op www.wocom.nl en www.wooniezie.nl. 

Heeft u nog vragen over woonruimteverdeling? 

Neem dan contact met ons op via info@wocom.nl of 

op 0493 49 76 66 . 
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Groeien en genieten

Leo en Louise:  
nog	heel	actief	in	Heeze
Tekst en foto’s: Karin Verheijen

Tuinfoto’s: Leo en Louise

Leo	en	Louise	van	Mierlo	zijn	vanuit	Den	Haag	naar	Heeze	verhuisd.	Op	zoek	naar	een	nieuwe	uitdaging	

begonnen	de	twee	65-plussers	in	Heeze	restaurant	D'n	Doedelaer.	Louise	verzorgde	de	bediening	en	

Leo	stond	in	de	keuken	en	maakte	heerlijke	gerechten.	Ook	de	dochter	hielp	mee	in	het	restaurant.	

Het	was	een	erg	leuke	en	drukke	tijd.	Nu	doen	ze	het	iets	rustiger	aan.	Het	restaurant	hebben	ze	niet	

meer,	ze	huren	nu	een	huis	van	woCom	in	de	wijk	‘de	Engelse	tuin’	in	Heeze.	Maar	toch	zijn	ze	nog	

steeds	heel	actief.	

De passies van Louise

Louise geeft drie keer per week Zumba en Aerobics 

aan mensen van allerlei leeftijden. Al 45 jaar geeft ze 

les aan gevarieerde groepen van kinderen tot senioren. 

In beweging blijven is goed en gezond voor iedereen. 

Thuis is Louise vaak in de tuin. De achtertuin is ongeveer 

30 meter diep en is een oase van verschillende planten. 

Er staan wel meer dan 200 verschillende planten in 

deze prachtige tuin. Zelfs zonder kaartjes weet Louise 

alle planten bij naam. Het mooiste is het wanneer 

de planten een beetje door elkaar groeien. Ook de 

honden Chase (een Franse Basset) en Joe-Joe (een 

Engelse Basset) genieten volop van de mooie tuin. 

Ze vinden altijd wel een heerlijke plek voor een dutje. 

Mits het klikt met de eigen honden, vangt Louise ook 

graag de honden op van andere mensen voor een 

tijdelijk verblijf. Verder schildert Louise graag. Prachtige 

gedetailleerde schilderingen, geschilderd met een fi jn 

penseel, hangen in de hal. 

De keuken van Leo

Leo is nog steeds heel actief in de keuken. Hij praat 

heel enthousiast over alle streekproducten, zoals jam, 

honing, geitenkaas. Maar ook het lekkere vlees dat vers 

bij boeren in de eigen omgeving kan worden gekocht.  

Hij werkt het liefst met natuurlijke en onbespoten 

grondstoff en. En hij wil de consumenten graag 

bewust maken van het lekkers uit de regio. Mensen 

pakken tegenwoordig te snel naar de kant-en-klare 

gerechten uit de supermarkt. Leo heeft nu een eigen 

bedrijf in foodstyling. Zijn werkzaamheden bestaan 

hierbij uit het bereiden van diverse producten en 

deze vervolgens zo mooi mogelijk presenteren voor 

de fotografi e. Een mooie foto bij een lekker recept is 

immers heel belangrijk, om het voor de consument 

aantrekkelijk te maken. Leo schrijft veel recepten voor 

onder andere reclamebladen, maar ook heeft hij veel 

- wel 40 - kookboeken geschreven. Verder geeft Leo, 

op verzoek, kookworkshops op locatie aan allerlei 

groepen.

Volop genieten

Leo en Louise hebben het dus prima naar de zin in 

Heeze. Ze vervelen zich voorlopig niet en genieten 

volop van alles: van het gezin van hun dochter met 

intussen twee kleinkinderen, het koken, de honden, 

het sporten, het schrijven van recepten en natuurlijk 

ook van de prachtige tuin. 

Mijn (t)huis en ik
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WoCom	bouwt	...	
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
Blok 25, Brandevoort

Op 12 juni vond de viering van het hoogste punt van 

Blok 25 plaats. Als alles volgens planning verloopt, 

wordt het complex eind 2018 feestelijk opgeleverd.

Helmond West

In de Tournooistraat, Ridderstraat, Haaglaan en 2e 

Haagstraat vindt groot onderhoud plaats aan 47 

woningen. Van een nieuw dak tot een andere keuken 

en van CO2-gestuurde ventilatie tot zonnepanelen 

(optioneel). Na 1 april 2019 worden nog eens 

47 woningen aangepakt. Eind 2019 zijn alle 94 

woningen gerenoveerd, geïsoleerd en mede daardoor 

energiezuinig.

 
Laarbeek
Baverdestraat, Lieshout

De Baverdestraat in Lieshout wordt vernieuwd. U 

leest er alles over op www.baverdestraat.nl. In mei 

is er bijvoorbeeld een Flora-en-Fauna-onderzoek 

uitgevoerd. Er is onderzocht of er beschermde plant- 

en/of diersoorten aanwezig zijn. 

D'n Hoge Suute, Mariahout

In Mariahout bouwt woCom 8 energieneutrale 

sociale huurwoningen. In augustus zijn de 

bouwwerkzaamheden begonnen. Wilt u in aanmerking 

komen voor een van deze nieuwbouwwoningen aan de 

Ahorn? Schrijf u dan nu alvast in via www.woonieze.nl. 

Someren
Gildeplein, Lierop 

In augustus is woCom gestart met de bouw van 5 

energie-neutrale sociale huurwoningen aan het 

Lieropse Gildeplein, in de uitbreidingslocatie ‘Gildewijk’. 

De woningen krijgen een authentiek karakter, ze 

worden gebouwd met materialen en kleuren uit de 

streek. Wilt u in aanmerking komen voor een van deze 

nieuwbouwwoningen aan het Gildeplein? Schrijf u dan 

nu alvast in via www.woonieze.nl. 

Paulusproject, Someren

De gemeente Someren, woningcorporatie woCom, 

ORO en Kempenhaeghe werken gezamenlijk aan de 

herontwikkeling van de voormalige Paulusschoollocatie 

en de Pauluskerklocatie in Someren-Noord. Eind 

september vindt er een informatieavond plaats over het 

bestemmingsplan, de sloop en de planning van de bouw.

 www.someren.nl/paulusproject

Groene tip 
WoCom hecht veel waarde aan duurzaamheid. We 

leveren op verschillende manieren een duurzame 

bijdrage aan het milieu en dat willen we ook voor 

onze huurders mogelijk maken. In iedere uitgave 

van Bij Buurten vindt u daarom vanaf nu een tip 

om thuis energie te besparen.

Oplader niet in gebruik? 

Haal hem dan uit het stopcontact 

Opladers die in het stopcontact zitten, verbruiken 

altijd energie, zelfs als ze niet in gebruik zijn.  

Dit heet sluipverbruik. Wist u dat een huishouden 

per jaar gemiddeld 450 kWh kwijt is aan 

sluipverbruik. Dat is 90 euro per jaar. Driekwart 

daarvan is te voorkomen door de apparaten 

echt uit te zetten: dat bespaart jaarlijks niet 

alleen veel energie, maar ook tientallen euro's! 

En het vermindert CO2-uitstoot. Haal uw oplader, 

bijvoorbeeld die van de mobiele telefoon, dus uit 

na gebruik uit het stopcontact.

Nieuwe 
(aardgasloze) 
woningen	in	
de	Annawijk	
De komende jaren gaat er heel wat gebeuren 

in de Annawijk in Helmond. Zo neemt woCom 

de woningen onder handen en gaat gemeente 

Helmond aan de slag met de openbare ruimte. 

Dat betekent: gerenoveerde woningen, nieuwe 

woningen, andere pleinen en nieuw groen.

De Annawijk krijgt ongeveer 20 aardgasloze 

nieuwbouwwoningen. Hoe de woningen eruit 

komen te zien, hangt mede af van de bewoners 

van de Annawijk zelf. De nieuwbouwwoningen 

komen op de plek van de nog te slopen woningen 

aan de Postelstraat en Hoogeindestraat. Drie 

bewoners zitten samen met de architect en 

medewerkers van woCom in de projectgroep. 

Samen kijken ze naar het uiterlijk en de indeling 

van de nieuwe woningen. Daarbij kijken ze 

goed naar wie er in deze woningen komen 

te wonen. Woningen voor senioren worden 

bijvoorbeeld anders ingedeeld dan een huis voor 

een gezin. Zeker is dat het gaat om duurzame, 

energiezuinige, aardgasloze woningen. Als het 

goed is, kan de schop in het najaar van 2019 de 

grond in. 
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...	en	onderhoudt
Onze zorg voor uw huurwoning houdt niet op na het ondertekenen van de huurovereenkomst. We doen er alles aan om 

uw woning in een optimale conditie te houden. Goed onderhoud en vakkundige reparaties nemen daarbij een belangrijke 

plaats in. Elk jaar is een aantal woningen aan de beurt voor onderhoud. Als uw woning in aanmerking komt, infomeren 

wij u daarover op tijd. Hieronder lichten we enkele projecten toe. 

Binnenrenovatie 150 woningen 

De komende tijd voert woCom binnenrenovaties uit bij 

150 woningen. In overleg met de huurders vernieuwen 

we de keuken, de badkamer, het toilet en de meterkast. 

Dit doen wij samen met onze aannemers. In Someren 

en Laarbeek gaat Caspar de Haan aan de slag. In 

Heeze-Leende en Cranendonck werken we samen 

met Huybregts Relou. In Someren en Laarbeek zijn de 

bewoners al geïnformeerd en zijn er afspraken gemaakt 

over de werkzaamheden. 

Lage Heesplein in Beek en Donk

Na de zomer start in Beek en Donk de renovatie van 

28 woningen aan het Lage Heesplein. Er worden 

onder andere werkzaamheden uitgevoerd aan de 

badkamer, de keuken en het toilet. Later wordt het dak 

gerenoveerd. WoCom pakt dit samen met de bewoners 

op. Tijdens een aantal bijeenkomsten is al uitvoerig 

gesproken over de werkzaamheden. Gezamenlijk zijn er 

bijvoorbeeld al beslissingen genomen over de aanpak 

van de hal. 

Nieuw dak maisonnettewoningen Helmond

In het najaar start de renovatie van de maisonette-

woningen aan de Floreffestraat en de Hoogeindse-

straat. De 10 woningen krijgen een nieuw dak en 

daarnaast wordt er spouwmuurisolatie toegepast. 

Hierdoor hebben de woningen na de aanpak minimaal 

een energielabel B. De bewoners worden nog 

geïnformeerd over de startdatum.

Kookt u op gas? 
Controleer	regelmatig	de	gasslang
Heeft u een gasfornuis? Dan is dat met een gasslang aangesloten op de gaskraan. Het onderhoud van die gasslang 

is de verantwoordelijkheid van de huurder. Om gevaarlijke situaties (zoals een gaslekkage) te voorkomen, is het 

belangrijk dat u de gasslang jaarlijks controleert op scheurtjes en lekken. Voor uw eigen veiligheid en die van uw 

omgeving.

Standaard of RVS gasslang

Een standaard gasslang (zwarte, rubberen slang) is 

na 5 jaar aan vervanging toe. Vaak staat op de slang 

de uiterste houdbaarheidsdatum aangegeven. 

Om uw gasslang te controleren, kunt u de slang 

buigen. Zijn er scheurtjes te zien, dan kunt u beter 

een nieuwe slang kopen. Een RVS gasslang (gele 

slang) hoeft u minder vaak te vervangen. Wel is 

het belangrijk om ook deze gasslang jaarlijks te 

controleren. 

Een gasslang vervangen

Het vervangen van een gasslang is niet ingewikkeld. 

Koop een nieuwe slang met dezelfde lengte als uw

huidige slang en Teflon-tape om de slang goed te 

bevestigen op de aansluiting. Als er een rubbertje 

in het koppelstuk van de slang zit, is deze tape 

niet nodig. Voor het aansluiten van de slang 

draait u eerst de gaskraan dicht. Steek vervolgens 

het gas bij het fornuis aan om het resterende 

gas te verwijderen. Monteer daarna de nieuwe 

gasslang aan de gaskraan en de aansluiting van de 

kookplaat. Om te controleren of de slang zonder 

lekkage aangesloten is, kunt u een beetje water met 

afwasmiddel op de aansluitingen aanbrengen. Als 

er bellen ontstaan, zit er een lek en is het nog niet 

veilig om te gaan koken. Schakel bij twijfel altijd een 

vakman in. 

Tegel	eruit,	
groen erin! 
Jaren terug hadden de meeste mensen een tuin 

met gras en veel beplanting. Mensen namen de tijd 

om lekker te tuinieren en te genieten van veel groen 

in de tuin. Tegenwoordig zien we steeds meer 

verharde tuinen, dit zou onderhoudsvriendelijk 

zijn. Met extreme regenval zoals we de laatste tijd 

steeds vaker zien, kan een verharde tuin echter 

vervelende gevolgen hebben voor bewoners. 

Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor 

problemen tijdens hoosbuien. In een volledig 

bestrate tuin kan regenwater niet in de bodem 

wegzakken. Daardoor raken rioleringen over-

belast, komen hele straten blank te staan en 

lopen bijvoorbeeld kelders vol. Andersom, 

tijdens aanhoudende droogte, heeft een tuin vol 

beplanting ook meer voordelen dan een bestrate 

tuin. Op warme dagen wordt het in een tuin met 

groen veel minder warm. 

Voorkom wateroverlast

Meer groen en minder tegels in de tuin helpt 

wateroverlast te voorkomen. De beplanting en de 

bodem houden het water namelijk vast. Het water 

blijft hierdoor op eigen terrein en stroomt niet weg 

via het riool. Daarom de tip: tegels eruit, groen erin! 

Hoe minder tegels, hoe beter

Wilt u niet direct uw hele tuin tegelvrij maken? Begin 

dan met de rand langs de schutting. Of verwijder 

speels verspreid in uw tuin een paar stenen, ook dat 

heeft al effect. Een paar tegels uit uw tuin 

halen en er plantjes voor in de plaats 

zetten, heeft grote voordelen. 

En het staat nog gezellig ook.

C.O.R. Coppelmans Ontstoppingen en 

Reinigingen BV verhelpt sinds dit jaar 

verstoppingen voor bewoners in de gemeente 

Cranendonck en Heeze–Leende. 

Heeft u een verstopping? 

Dan kunt u rechtstreeks naar C.O.R. Coppelmans 

bellen via telefoonnummer: (040)283 60 43.

Woont u in een andere gemeente?

Kijk op onze website wie u rechtstreeks kunt 

bellen bij een verstopping.

Tip van de opzichter

Jack
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Colofon
Bij Buurten is een uitgave van woCom. Deze uitgave 

verschijnt 3 keer per jaar en wordt gemaakt door 

medewerkers en huurders.

Hoofdredactie

woCom

Buurtredactie

Karin Verheijen, Frans Verhoeven, Toosje Dekkers,  

Jan Peeters 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 augustus 2018, 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 e-mail: info@wocom.nl

www.wocom.nl

Reparatieverzoek
Uw reparatieverzoek kunt u snel en eenvoudig melden via Mijn woCom. 

Hier vindt u ook de contactgegevens van bedrijven die u rechtstreeks mag benaderen. 

Meer informatie: mijn.wocom.nl 

De	achterkant	van... 
Tiny van Berlo
Tekst en foto’s: Toosje Dekkers

Een rondje Beek en Donk brengt mij op het spoor van de Brouwersstraat. Daar woont Tiny van Berlo. Achter de voordeur 

verschijnt een goedlachse, 84-jarige, vriendelijke man. Bij binnenkomst vertelt hij met trots over zijn 2 zonen, 2 dochters, 

7 kleinkinderen en een achterkleinkind. Helaas heeft hij 6 weken voor hun 60-jarig huwelijksfeest afscheid moeten 

nemen van zijn lieve vrouw.

Tiny van Berlo woont al 55 jaar naar tevredenheid in 

hetzelfde huis. Als ik naar zijn hobby’s vraag, heeft hij 

daar veel over te vertellen. Hij rijdt auto, fietst graag, 

gaat met vrienden op vakantie, en danst heel wat af. 

Maar duiven zijn toch wel een van zijn grootste hobby's. 

Vanaf 13-jarige leeftijd, (dus nu al 71 jaar) is hij daarmee 

bezig. Bij lange vluchten gaan de duiven ‘s avonds in 

manden en blijven daar twee nachten in om vanuit 

Zuid-Frankrijk terug naar Beek en Donk te vliegen. 

Kleine vluchten zijn vanaf België of Noord-Frankrijk. 

Aan bekers ontbreekt het ook niet. Het zijn er te veel 

om allemaal te bewaren. De mooiste exemplaren 

staan te pronken op de kast. Het blijft niet alleen bij 

de duiven, Tiny heeft ook nog kanaries en vissen. De 

achterkant van Tiny's huis ziet er heel gezellig uit met al 

die dieren: een lust om te zien. Buiten op het bankje is 

het dan ook goed vertoeven, met zo’n prachtig uitzicht.




