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WoCom wil huurders
nóg beter helpen
Nog even en 2019 ligt achter ons. Het einde van het jaar is traditiegetrouw hét moment om terug te blikken. Ook is 

het een mooie gelegenheid om vooruit te kijken. Voor woCom geldt dat er één thema is dat beide jaren met elkaar 

verbindt: het verder verbeteren van onze dienstverlening. Een interview met directeur-bestuurder Mirjam Kräwinkel.

Mirjam kijkt met een goed gevoel terug op 2019. “We 

hebben het afgelopen jaar gebruikt om heel goed naar 

onze huurders te luisteren. Zo organiseerden we onder 

andere twee luisterpanels. Daarin konden huurders 

aangeven wat ze vonden van onze dienstverlening. Dat 

heeft hele waardevolle informatie opgeleverd. Sterker 

nog, we zijn er direct mee aan de slag gegaan.”

Een van de zaken die aan bod kwam tijdens de panels, 

was de informatievoorziening. “Als huurders ons bellen 

met een vraag, willen ze uiteraard zo snel mogelijk 

antwoord hebben. Vaak lukt dat ons, maar nog niet 

altijd. Om te voorkomen dat vragen te lang blijven 

liggen, gaan we het komende jaar investeren in het 

verder verbeteren van die dienstverlening. Zo volgen 

onze collega’s van Klantenservice extra scholing. Ook 

zijn we voor alle onderdelen bezig met het opstellen 

van een top 10 van meest gestelde vragen. Op die 

manier kunnen we onze huurders zo snel en zo goed 

mogelijk van dienst zijn.”

In sommige gevallen is persoonlijk contact nodig, 

bijvoorbeeld omdat de kwestie te veelomvattend is. 

Dan kan een huisbezoek uitkomst bieden. Mirjam: 

“Dat kan bijvoorbeeld met een consulent, opzichter, 

buurtbeheerder of incassomedewerker. Daarnaast zijn 

onze huurders uiteraard welkom bij ons op kantoor. 

Over dat kantoor gesproken, we hebben onlangs 

de ontvangsthal van ons kantoor in Someren onder 

handen genomen. De hal is toegankelijker en heeft 

in plaats van een zakelijke uitstraling nu de sfeer van 

een woonkamer. Deze ontvangsthal past veel beter bij 

woCom, we willen persoonlijk en in de buurt zijn.” 

(lees verder op pagina 2)

Een fi jn woonjaar gewenst! 
Op de drempel van het nieuwe jaar wensen we u 

en uw naasten een prettig en leefbaar 2020! 

Dienstverlening met meerwaarde

Reggie en Sanne ondersteunen als consulent Projecten onze huurders 
tijdens groot onderhoud, sloop- en/of renovatiewerkzaamheden
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WoCom: bereikbaar en benaderbaar
Als woningcorporatie vinden wij het belangrijk om bereikbaar en benaderbaar te zijn. Heeft u een vraag over uw 

woning? Is er iets stuk? Zoekt u een andere woning of heeft u moeite met het betalen van de huur? Neem dan contact 

met ons op. WoCom is op verschillende manieren bereikbaar. 

Van klantportaal tot telefoongesprek

Op onze website www.wocom.nl is veel informatie te 

vinden. Via het huurdersportaal mijn.wocom.nl regelt 

u veel zaken zelf, wanneer het u uitkomt. Maar soms 

is het fijner om persoonlijk contact te hebben. U kunt 

daarom ook telefonisch (0493 49 76 66) of per mail 

info@wocom.nl uw vraag stellen.

Inloopspreekuren Helmond en Laarbeek

In Helmond en in Laarbeek houden we elke week een 

spreekuur. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen, om 

uw vragen te stellen aan een van onze medewerkers. 

Kom langs in Helmond aan de Mierloseweg 71, elke 

woensdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur (of op een 

ander moment op afspraak). Het inloopspreekuur 

van ons kantoor in Laarbeek, in het Dorpshuis aan de 

Grotenhof 2 in Lieshout, is elke woensdag van 11.30 tot 

13.00 uur. 

Huisbezoek 

Kunt u niet (gemakkelijk) naar woCom komen, maar 

wilt u wel graag persoonlijk iets bespreken? Neem dan 

contact met ons op voor een huisbezoek. Samen met u 

bekijken we welke medewerker van woCom het beste 

bij u langs kan komen. We denken graag met u mee! 

Bij Buurten nieuws

(vervolg van pagina 1)

Geen inloopspreekuren 
in de kerstvakantie

In de kerstvakantie vinden er (op Tweede 

Kerstdag en Nieuwjaarsdag) geen spreekuren 

plaats in Helmond en in Lieshout.

Mies van Kleef 
verdient een bloemetje
Tekst en foto: Toosje Dekkers

Bea Janssen vindt dat haar buurman Mies geen 

bloemetje verdient, maar een hele bloemenstal. 

Volop waardering dus voor de heer Van Kleef, die 

net als Bea aan de Spil in Lieshout woont. 

“Mies is 74 jaar en woont al meer dan 20 jaar in 

de straat. Helaas is zijn vrouw drie jaar geleden 

overleden”, vertelt zijn buurvrouw. “Zijn twee 

dochters zijn al een tijdje het huis uit. Dus nu 

woont hij hier alleen. Bijna iedere dag maakt 

Mies het hele straatje schoon. Hij neemt zowel de 

voorkant als de zijkant en het achterpad onder 

handen. Ook als het slecht weer is. Dat waardeer 

ik heel erg”, vertelt ze.

Ze schreef een bedankbriefje voor haar buurman, 

hij is namelijk doof. Meneer Van Kleef reageerde 

heel verrast en enthousiast. En de vaas voor 

de bloemen? Die verzorgt zijn buurvrouw. “Ze 

zeggen niet voor niets: beter een goede buur, 

dan een verre vriend, toch?” 

Wie verdient er volgens u 
een bloemetje?
Kent u ook iemand die zich inzet voor zijn 

of haar woonomgeving en een mooie bos 

bloemen verdient? Geef dit dan aan ons door via 

communicatie@wocom.nl. 

Een van de zaken die voor 2020 op de planning staat, 

is het verder verbeteren van het verhuurtraject. “Er is 

veel vraag naar onze huurwoningen. Om ervoor te 

zorgen dat een nieuwe huurder na de verhuizing snel 

een sleutel krijgt, moet er achter de schermen veel 

gebeuren. Van de woninginspectie tot de bezichtiging 

door mogelijke nieuwe huurders, tot het opzeggen van 

het oude huurcontract en het opstellen van het nieuwe. 

We hebben samen goed gekeken hoe dit nóg beter 

en efficiënter kan. Zo hebben de verhuurmakelaars 

meer tijd gekregen voor de huurders en hebben 

we informatiekaarten met duidelijke uitleg voor de 

huurders ontwikkeld.”

Consulent Projecten

Ook blij is Mirjam met de komst van de twee project-

consulenten. “Hét voorbeeld van dienstverlening 

met meerwaarde. Reggie en Sanne zijn er om onze 

huurders te ondersteunen tijdens een sloop- en/of 

renovatietraject.” Verderop in deze Bij Buurten stellen 

de twee zich voor.

Als laatste wil Mirjam even stilstaan bij de huurders die 

het niet zo breed hebben. “Onze incassomedewerkers 

bieden een luisterend oor en denken mee in een 

haalbare regeling. Door snel samen in actie te komen, 

worden problemen voorkomen. Mijn collega’s staan 

klaar om mee te denken.”

Op naar 2020

Een goed gevuld lijstje met stappen op het gebied van 

dienstverlening, dus. “Goed om daar eens op terug 

te blikken, maar we willen vooral vooruit. We willen 

sámen met onze huurders zorgen voor een fijne en 

goede woonomgeving. Zodat zij zich thuis voelen. Nu 

én in de toekomst.” 

Huurbeleid 2020-2022 in de maak
Samen het huurbeleid bepalen, dat is het idee van de werkgroep Huurbeleid die voor de zomer van 2019 is gestart. 

In deze groep zitten vertegenwoordigers van de 3 huurdersorganisaties en medewerkers van woCom. Ook sluit een 

adviseur van de Woonbond aan. 

De werkgroep heeft enkele bijeenkomsten gehad, 

waarbij steeds een ander onderdeel van het 

huurbeleid aan bod kwam. Het eerste thema dat 

de revue passeerde, is de jaarlijkse huuraanpassing. 

Daarna volgden het systeem voor de streefhuur (de 

huurprijs voor de nieuwe huurder na verhuizing) en 

huuraanpassing bij woningverbetering. 

Hoe verder?

De resultaten van de werkgroep zijn nog niet 

bekend. Eerst worden de financiële gevolgen van de 

verschillende ideeën en voorstellen berekend. In een 

volgende editie van Bij Buurten wordt de inhoud 

verder toegelicht.
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Op bezoek bij de drukker
Buurtredactie krijgt kijkje achter de schermen

De krant Bij Buurten is een samenwerking tussen 

woCom en enkele actieve huurders. Er is namelijk 

genoeg schrijf- en fotografi etalent aanwezig in de 

wijken! Het enthousiaste team van Bij Buurten weet 

elke keer weer de mooiste verhalen vast te leggen in 

woord en beeld. En dat niet alleen, ze komen ook met 

goede, creatieve ideeën en invalshoeken voor verhalen. 

Het bewijst maar weer eens dat onze huurders het 

beste weten wat er speelt in hun omgeving. 

Redactievergadering

Drie keer per jaar komt de redactie van Bij Buurten bij 

elkaar. We bekijken dan welke onderwerpen aan bod 

komen in de krant. Onlangs koppelden we aan die 

vergadering een leuk uitje: een bezoek aan drukkerij  

Claessens, die onze huurderskrant drukt.  

Bezoek aan de drukkerij 

Het redactieteam kreeg een mooi kijkje achter de 

schermen. Enorme pakken papier, (het vervaardigen 

van) drukplaten, kleurcorrectie op de persen en het 

geautomatiseerd vouwen van het drukwerk: we 

zagen het allemaal. Voor onze buurtredacteuren 

ging er een wereld open. Een wonderlijke wereld van 

techniek, snelheid, precisie en uiteindelijk een mooi 

product: de krant die u nu in handen heeft.

100 jaar woCom in 2020
In 2020 bestaan we 100 jaar. Een eeuw woCom! In die 

100 jaar deden we de nodige kennis en ervaring op. We 

werden ouder, maar niet minder toekomstgericht. 

We voelen ons dan ook niet 100 jaar oud, maar 100 

jaar jong. Nog elke dag kijken we vooruit en naar de 

toekomst. Uiteraard laten we dit jubileum niet zomaar 

voorbijgaan. We willen ons 100-jarig jubileum vieren 

met een mooi cadeau: Geen groot feest of een cheque 

met een bedrag. Nee, we willen iets  terugdoen voor 

(en met!) onze huurders. Iets waarmee we in de zes 

gemeenten waar we actief zijn, iets blijvends achter 

laten. In ons jubileumjaar hoort u hier meer over.

Bij Buurten nieuws

Op de koffi e bij ...

Buurtredacteuren 
gezocht 
We zijn altijd op zoek naar mensen die het leuk 

vinden om te schrijven over wat er in hun buurt, 

wijk of gemeente gebeurt. Heeft u interesse 

om (buurt)redacteur te worden? Of bent u 

nieuwsgierig naar wat het inhoudt? Stuur dan 

een berichtje naar communicatie@wocom.nl. 
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van de 
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.

HV woCom Helmond
Huurders de klos!

Prinsjesdag ligt alweer even achter ons. Toch 

is de derde dinsdag van september nog 

steeds heel actueel. Sterker nog, als huurders 

ondervinden wij er dagelijks de gevolgen van.

Zo werd er door het kabinet een injectie van  

1 miljard euro toegezegd aan de woningmarkt 

voor de komende 10 jaar. Hoewel het om veel 

geld gaat, is het toch goed om dat bedrag 

even in perspectief te plaatsen. Want als we 

het bedrag afzetten tegen de bedragen die de 

woningcorporaties jaarlijks moeten afdragen 

aan het Rijk, dan valt die miljard euro eigenlijk 

in het niet. 

Kijk bijvoorbeeld eens naar de verhuurders-

heffing. Die regeling levert het Rijk jaarlijks 

1,7 miljard euro op. En dan is er nog de 

vennootschapsbelasting. Jaarlijks wordt de 

schatkist via die regeling met 300 tot 400 

miljoen euro gespekt. En dan hebben we het 

nog niet gehad over de fiscale druk die verder 

toeneemt. Voor woCom komt een en ander neer 

op een bijdrage aan het Rijk van 70 miljoen euro 

over de komende 5 jaar. Geld dat indirect wordt 

betaald door ons, huurders! Als we alle kosten 

doorberekenen, dan draagt iedere huurder 

van woCom jaarlijks 3 maandhuren af aan onze 

overheid. 

Wij gaan ons als HV woCom Helmond samen met 

de twee andere huurdersorganisaties inzetten 

om te streven naar geen/minimale stijging van 

de woonlasten voor het komende jaar. Of ons 

dit ondanks de druk vanuit de overheid gaat 

lukken, moeten we afwachten. Maar dat we ons 

voor u gaan inzetten, daar kunt u van op aan! 

Bewonersraad Laarbeek
Aangenaam!

Wie zijn wij en wat doen we precies?

Bewonersraad Laarbeek komt op voor onze 

(huurders)belangen. Dit zijn toch ongeveer 

2.000 voordeuren van alle huurders die bij 

woCom huren in heel Laarbeek.

Wij zijn hét aanspreekpunt namens de huurders 

met de woningcorporatie en de gemeente.

Bij alles wat we doen staat de huurder voorop. 

We vinden het belangrijk dat huurders 

meedenken en meepraten, dus laat horen wat ú 

belangrijk vindt en waar u verbeterpunten ziet. 

Regelmatig overleggen we met een vertegen-

woordiging van huurders op verschillende 

niveaus. Verder hebben we goede contacten met 

de twee andere huurdersorganisaties uit het hele 

werkgebied van woCom en werken we samen 

waar wenselijk is. Zo leren we van elkaar én samen 

staan we sterk.

Heeft u een vraag of een goed idee, wilt u als 

huurder een bijdrage leveren of bent u een 

bewonerscommissie en heeft u ondersteuning 

van ons nodig? Laat het dan weten.

Wij horen heel graag van u. Zo kunnen we ook u 

het beste vertegenwoordigen!

Wij zijn te bereiken via onze website, per e-mail 

op info@bewonersraadlaarbeek.nl en via de  

BRL-telefoon, bel 06 - 82 35 66 65.

Bewonersraad de Pan
Werkt aan haar zichtbaarheid

Wij vinden het als Bewonersraad de Pan 

belangrijk dat u weet wat wij voor u als huurder 

kunnen betekenen. Daarom hebben wij onlangs 

een promotiefilmpje laten maken waarin we 

in 4 minuten uitleggen wie we zijn en wat 

we doen. Ook vertellen we u in het filmpje 

in welke werkgroepen en overleggen we als 

bewonersraad zitten. U vindt het filmpje op: 

www.bewonersraad-depan.nl.

Zoals u merkt, zijn we druk bezig om onze 

zichtbaarheid te vergroten. Dat doen we niet 

alleen online, maar ook in de kernen zelf. Zo 

hebben we onlangs ons eerste informatiebord 

geplaatst, te vinden bij een renovatieproject in 

Budel-Schoot. 

En daar houdt het niet bij op. De komende 

periode neemt (een afvaardiging van) De Pan 

deel aan tal van werkgroepen. Zo denken 

we mee over de aanpassingen van de 

prestatieafspraken in de diverse gemeenten en 

zitten we in de nieuwe werkgroep Huurbeleid 

van woCom (zie pagina 2). Uiteraard komt de 

werkgroep Energie in het vierde kwartaal ook 

weer bij elkaar om te evalueren over 2019 en 

vooruit te blikken op 2020. 

  www.bewonersraad-depan.nl 

Van dakpan
Tot ac�eplande Pan

Heeze-Leende

Someren

Asten

Cranendonck

 www.hbv-devaart.nl  www.bewonersraadlaarbeek.nl
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Woonpuzzel
Wilt u kans maken op een leuke prijs? In dit lettervierkant zijn de 

onderstaande woorden verborgen. Streep de woorden door in de 

puzzel. Welke zin vormen de overgebleven letters?

AFVAL

AFWATERING

BESPARING

DAK

DAKGOOT

DIENSTVERLENING

DUURZAAM

ENERGIE

GAS

GOOT

HONDERD

HRGLAS

HUIS

HUISBEZOEK

HUURBELEID

HUURTOESLAG

INSPANNING

ISOLEREN

KRAAN

KWALITEIT

LAMPEN

LED

LEDLAMP

LEVEREN

MAKEN

ONDERHOUD

REGEN

RIOOL

SLIM

TEGELS

TON

TUIN

VEILIG

VLOER

WAND

WATER

WONEN

WONING

ZOLDER

Stuur de oplossing van de puzzel vóór 1 februari in een 

gefrankeerde envelop naar woCom, Bij Buurten, Postbus 36, 

5710 AA Someren. Of stuur een mail naar communicatie@wocom.nl. 

Onder de goede inzenders verloten we twee cadeaubonnen van € 25.

De oplossing van de puzzel uit Bij Buurten nummer 23 was: 

Beter een goede buur dan een verre vriend.
De prijswinnaars zijn mevrouw Gruijters uit Aarle-Rixtel en meneer 

Vossen uit Someren. Gefeliciteerd met uw prijs! 

G N I N E L R E V T S N E I D

K A F V A L L N R R N M D A I

A S L E G E T E E E T U K F E

D G A S D R T D R N O G D W L

I N L L E I L E E H O L D A E

N A A R K O L N R O G W V T B

S M M W Z O T E T U I N E E R

P V P A S L D R E D N O H R U

A R E I K N U G U U R N U I U

N E N I O E I I N U E E I N H

N T O N L H N E U R H G S G R

I A I H U I S B E Z O E K S G

N W O N I N G V V A A R L L L

G D E L E B E S P A R I N G A

T I E T I L A W K M N M I L S

“Wij zijn er voor de huurders”

Maak kennis 
met onze 
consulenten 
Projecten
Groot onderhoud, sloop of renovatie van een huis: voor 

veel bewoners is het een intensief traject. Het is dan fi jn 

als u een duidelijk aanspreekpunt heeft, iemand aan 

wie u vragen kunt stellen. Maak kennis met onze nieuwe 

consulenten Projecten: Reggie en Sanne. 

Wat is dat, een consulent Projecten? 

Reggie: “Onze taak is om bewoners meer 

inspraak te geven tijdens onderhoud-, sloop- en 

renovatieprojecten. Huurders weten namelijk het 

beste hoe hun woning ervoor staat. Wij zijn er niet 

voor technische vragen, maar echt voor het sociale 

aspect tijdens een renovatie.” 

Hoe pakken jullie dat concreet aan?  

Sanne: “Het doel is om voorafgaand aan de renovatie 

bij iedereen op huisbezoek te gaan. Zo maken we 

kennis en kunnen we vertellen wat er speelt en 

wat er gaat gebeuren. Daarnaast organiseren we 

bewonersavonden waar ruimte is voor inbreng van 

bewoners. Op deze manier verzamelen we informatie 

die we gebruiken bij het vaststellen van onze plannen 

en bij de uitvoering.”  

Kunnen huurders alle wensen doorgeven? 

Reggie: “Ja, maar wel binnen de kaders van de 

fi nanciële en technische mogelijkheden. Het is een 

manier om zaken in beeld te krijgen, die tot nu toe 

buiten beeld bleven. Denk bijvoorbeeld aan meerdere 

huurders die spreken over tocht in hun woning. Daar 

kunnen wij dan mee aan de slag. Natuurlijk is niet 

alles mogelijk, maar dat zullen we dan ook duidelijk 

vertellen. Eerlijk en transparant zijn, vinden we 

belangrijk. Sloop is bijvoorbeeld een besluit waar wij 

niks aan kunnen veranderen. Het is dan aan ons om 

bewoners goed te begeleiden.” 

Gaan jullie altijd met z’n tweeën op pad?  

Reggie: “In principe hebben we ons eigen werkgebied. 

Zo ben ik er voor de bewoners in Helmond en Laarbeek 

en Sanne voor de huurders in Asten, Cranendonck, 

Heeze-Leende en Someren.”

Sanne: “Bij grotere projecten gaan we samen op pad.”  

Wat hopen jullie als consulent Projecten te bereiken?  

Sanne: “De sloop of renovatie van een huis vinden 

mensen vaak een onrustige periode. We hopen 

bewoners op een zo prettig mogelijke manier door 

deze periode te helpen. Daarnaast is ons doel dat 

bewoners ons weten te vinden als ze vragen en 

problemen hebben, maar ook een leuk idee of initiatief 

met ons delen.”

Reggie en Sanne bieden ondersteuning tijdens 
groot onderhoud, sloop- en renovatietrajecten
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Wonen en zorg onder één dak

Blije gezichten bij 
oplevering Blok 25
Foto's: Jan Peeters

Onder toeziend oog van ruim honderd aanwezigen 

(waaronder de trotse bewoners), werd in oktober 

Blok 25 in Brandevoort offi  cieel geopend. Dit 

wooncomplex waar wonen en zorg samenkomen, 

is een samenwerking tussen woCom, de Zorgboog, 

ORO en Stichting SamenGaan.

De Zorgboog is eigenaar van 4 groepswoningen 

waar 28 mensen met dementie en ouderen met 

een lichamelijke beperking terecht kunnen. 

Daarnaast zijn 15 woningen van woCom bestemd 

voor jongvolwassenen met een stoornis in het 

autistisch spectrum, een ouderinitiatief van 

Stichting SamenGaan. ORO heeft 18 woonzorg-

appartementen en een groepswoning voor 6 

personen in gebruik genomen. In de overige 

20 huizen en 2 appartementen vinden sociale 

huurders van woCom een thuis. 

Van moestuin naar tafel: samen gezond eten
Foto's: Jan Peeters

De stichting Vrienden Stadstuin Helmond bevordert het welzijn en de gezondheid van Helmonders. Door het geven van 

voorlichting, lezingen en workshops én het organiseren van activiteiten. Nieuw is het project ‘van moestuin naar tafel’.

Lekker en gezond eten voor iedereen. Dat is het idee achter 

het project ‘van moestuin naar tafel’. Deelnemers genieten 

van een driegangenmenu, vol verse ingrediënten uit de 

moestuin. De avonden worden gehouden bij de Stadstuin 

aan de Katoenstraat 12 in Helmond.

Eet u mee?

Elke donderdagavond kan iedereen die zich ingeschreven 

heeft aanschuiven. Inloop is vanaf 17.30 uur. Iedere avond 

is er een ander thema. Wie een inkomensverklaring van 

Gemeente Helmond heeft, krijgt 50 procent korting 

en betaalt dan slechts €7,50. Aanmelden kan door 

te bellen (06 17 43 64 58) of een mail te sturen naar: 

stichtingvriendenstadstuin@gmail.com

De Annawijk wordt duurzamer
WoCom gaat de komende jaren haar woningen in de Helmondse Annawijk verduurzamen. Alle huurwoningen worden 

aangepakt. Zo worden de daken en muren beter geïsoleerd, worden er slimme energiemeters geplaatst en worden deuren 

en kozijnen vervangen.  

16 woningen Engelseweg verduurzaamd

De verduurzaming van de 16 woningen aan de 

Engelseweg 87 t/m 113, de Gildenstraat 6 én de 

Norbertijnenstraat 15 is afgerond. Naast een nieuw dak, 

nieuwe kozijnen met tripple glas én spouwmuurisolatie, 

zijn de woningen voorzien van een warmtepomp en 

zonnepanelen. Ook zijn ze voortaan aardgasloos. WoCom 

is nu gestart met de voorbereiding voor de energetische 

verbetering van de overige 68 woningen in de Annawijk.

Postelstraat en Hoogeindsestraat

De maisonnettewoningen aan de Postelstraat en 

Hoogeindsestraat zijn inmiddels gesloopt. Nu het puin 

is opgeruimd, wordt de grond (opnieuw) bouwrijp 

gemaakt. Begin 2020 start, als alles volgens planning 

verloopt, de bouw van de nieuwe woningen. Naast 

enkele (levensbestendige) nultredenwoningen komen 

er eengezinswoningen.

Social Sofa in Houtsdonk
Foto's: Jan Peeters

Bewoners van het Helmondse appartementencomplex Houtsdonk werken hard aan hun social sofa. 
In een volgende uitgave van Bij Buurten leest u hier meer over. 

 www.stadstuinhelmond.nl
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Nieuwe naam en 
logo voor huurders-
organisatie Helmond

De Helmondse huurdersorganisatie van woCom heeft 

een nieuwe naam: HV woCom Helmond. Voorheen 

ging de huurdersvereniging door het leven onder de 

naam Huurdersbelangenvereniging (HBV) De Vaart. 

Deze vereniging vertegenwoordigt alle huurders van 

woCom in de Helmondse Annawijk, West, Houtsdonk, 

Apostelwijk, Kroon Krollaan en Brandevoort. 

Heldere naam

Maar die naam bleek vragen op te roepen, zowel 

bij huurders als externe contacten. Dat moet beter 

kunnen, dacht het bestuur. In samenspraak met 

een ontwerper is een nieuwe naam bedacht en een 

daarbij passend logo. HV (huurdersvereniging) woCom 

Helmond is een naam die géén vragen meer oproept.

Nieuw logo

Ook het logo maakt meteen duidelijk waar de 

huurdersvereniging voor staat. Dit logo bestaat namelijk 

uit silhouetten van woningen uit het werkgebied. De 

volgende stap wordt een vernieuwde website. 

De Ontmoeting bestaat 5 jaar 
Feest! Ontmoetingsruimte ‘De Ontmoeting’, te vinden 

in appartementencomplex Somershof in Heeze, 

bestaat 5 jaar! Het zaaltje wordt gebruikt voor tal van 

activiteiten: van koffi  e-ochtenden tot kaartavonden 

en van de viering van het kerstfeest tot burendag. Op 

zaterdag 2 november wapperde de Brabantse vlag, 

terwijl binnen koffi  e, thee en gebak werd geserveerd. 

Als verrassing kwam Tamboerkorps NAT (Net Als Toen) 

een serenade brengen om dit eerste lustrum extra 

feestelijk te maken. 

Samen huurachterstanden te lijf
Krap bij kas zitten. Het overkomt iedereen weleens. De koopkracht verandert; wie heeft het zwaar? Jan modaal? Een alleenstaande ouder, wat als de 

kinderen 18 jaar worden? De zzp-er? Wat de reden ook is… Soms zijn de geldzorgen van korte duur. Toch zijn er mensen bij wie problemen niet worden 

opgelost. De schulden lopen op, net als de betalingsachterstanden. WoCom probeert er alles aan te doen om huurders met geldproblemen te helpen. 

Ons team Incasso gaat met mensen in gesprek om huurachterstanden of erger, een huisuitzetting, te voorkomen. 

Ilja, Ilona en Linda zijn de 3 incassomedewerkers van 

woCom. Ze gaan regelmatig met huurders die hun 

huur niet (kunnen) betalen in gesprek. Ilja: “We houden 

de huurachterstanden nauwlettend in de gaten. Juist 

om de achterstand nog oplosbaar te houden. We 

willen voorkomen dat problemen verergeren en de 

schulden zich opstapelen.” Ilona vult haar aan: “Over 

het algemeen reageren huurders heel positief op die 

aanpak. Ze vinden het prettig dat je een luisterend oor 

biedt en ook nog eens meedenkt in oplossingen.” 

Wat die oplossingen zijn? “Die zijn heel divers”, legt 

Linda uit. “Vaak treff en we in goed overleg een 

betalingsregeling. De niet betaalde huur wordt dan in 

een vooraf bepaalde periode weer ingelopen.” In de 

meeste gevallen zijn de problemen eenmalig van aard 

en biedt een betalingsregeling uitkomst. Ilja: “Soms 

heeft de werkgever het salaris te laat overgemaakt of 

zitten huurders te wachten op de toekenning van hun 

uitkering. Met een gepaste betalingsregeling geef je ze 

dan net dat extra steuntje in de rug dat ze nodig hebben. 

Wij zijn er per slot van rekening om mee te denken.”  

Achter de voordeur

Vaak is een telefonisch gesprek al voldoende om zaken 

te verhelderen. Maar wanneer huurders structureel om 

een regeling vragen, of als de incassomedewerker het 

gevoel heeft dat een een-op-een-gesprek meer oplevert, 

dan wordt een huisbezoek ingepland. Een consulent van 

woCom komt dan langs om de zaken te bespreken. Ilona: 

“Soms vinden huurders dat best lastig, maar uiteindelijk 

zijn ze bijna altijd blij met de hulp die geboden wordt.” 

Doorverwijzing

Hoewel woCom vol inzet op preventie, zijn fi nanciële 

problemen niet altijd te voorkomen. De medewerkers 

hebben in de loop der jaren een getraind oor ontwikkeld. 

Linda: “Op het moment dat het bij iemand (fi nancieel) 

niet lekker loopt, hebben wij dat vrij snel in de gaten. 

We wijzen dan niet met onze vinger, maar verwijzen 

huurders door als dat nodig is. Denk aan (gemeentelijke) 

instanties zoals ONIS, LEVgroep of een budgetcoach. 

Deze (vrijwilligers)organisaties kunnen huurders helpen 

om weer overzicht te krijgen in hun fi nanciën.” Ilja: 

“We doen er echt alles aan om een huisuitzetting te 

voorkomen. Gelukkig komt dat ook niet zo heel vaak 

voor. Veel vaker horen wij juist de positieve verhalen. Pas 

nog een mevrouw die onder bewind stond, maar met 

hulp er weer bovenop is gekomen. Ze kwam ons nog 

bedanken. Prachtig, toch? Dat maakt ons werk zo mooi.” 

Hulp nodig? 
Heeft u hulp nodig bij het oplossen van uw 

fi nanciële problemen? WoCom werkt samen met 

verschillende organisaties, 

stichtingen en instanties 

die helpen bij het 

aanpakken van schulden. 

Meer weten? 

Kijk op www.wocom.nl/huur-betalen 

Uw huurprijs wijzigt
De regelgeving rondom het berekenen van de kosten voor zonnepanelen wijzigt. De kosten neemt 

woCom vanaf 1 januari 2020 niet meer op in de kale huurprijs, maar als extra servicecomponent. 

Hierdoor wijzigt de samenstelling van uw huurprijs.  Kijk voor meer info op onze website.
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In 2020 bouwt woCom in Someren twee 

kleinschalige woonzorgvoorzieningen. Een voor 

ORO en een voor Kempenhaeghe. Een bijzonder 

project voor bijzondere bewoners. Sandra Meyer, 

wijkmanager bij ORO, deelt in deze column haar 

ervaringen en die van de toekomstige bewoners.

Yes! Daar stonden we dan op maandag 

25 november voor de onthulling van het 

bouwbord. En ik zeg we, want ik was niet 

alleen. Ik was samen met Mandy en Anouk, 

twee toekomstige bewoners van ‘ORO 

PaulusProject’ die minstens net zo blij waren 

als ik dat we weer een stapje dichterbij de 

bouw van een mooie woonplek zijn. 

En naast Mandy en Anouk waren er nog 

andere toekomstige bewoners, familieleden, 

mensen van de gemeente Someren, mensen 

die betrokken (gaan) zijn bij de bouw, 

mensen uit de buurt en niet te vergeten 

ook onze ‘buren’ van Kempenhaeghe. Het 

bouwbord dat er nu staat, laat heel Someren 

zien dat er iets moois gaat gebeuren op deze 

plek(ken). En zelfs buiten Someren weten ze 

er wellicht van, want SIRIS en het Eindhovens 

Dagblad waren aanwezig om het nieuws 

van de onthulling te verspreiden. Iedereen 

die goed opgelet heeft, zal zeker ook 

gezien hebben, dat Mandy met haar eigen 

camera het hele gebeuren al vloggend heeft 

vastgelegd... met een grote glimlach. 

Yes... een mooie stap gezet. 

Laat die eerste steen maar komen!

Column

Groetjes,
Sandra Meyer

Rondje PaulusProject
Tekst: Karin Verheijen   Foto's: Eric Driessen

Maandag 25 november was een feestelijk moment voor enkele toekomstige bewoners van het PaulusProject in 

Someren. Tijdens het ‘Rondje PaulusProject’ onthulden zij, tijdens een wandeling langs de 2 bouwlocaties, de 

bouwborden. Met daarop impressies van de 2 kleinschalige woonzorgvoorzieningen (met elk 24 wooneenheden) 

en 8 levensloopbestendige huurwoningen.

De bewoners hebben al een goed beeld van de 

inrichting van hun nieuwe woning. Zo weten ze precies 

welke kleuren en meubels ze gaan gebruiken en hoe de 

indeling van hun eigen gezellige plekje wordt. Zo krijgt 

Anouk Donkers een eigen studio in het woongedeelte 

van ORO, die de begeleiding van de 24 bewoners met 

een verstandelijke beperking op zich neemt. “Met roze 

als basiskleur,” vertelt ze overtuigend. Anouk woont nu 

nog thuis bij haar ouders in Someren, maar is er echt aan 

toe om op zichzelf te gaan wonen. “Als ik ben verhuisd 

mogen papa en mama, oma en alle andere mensen bij 

mij op de koffi  e komen.”

Ook de toekomstige bewoners van de woonzorg-

voorziening aan de Avennelaan kijken uit naar de 

verhuizing. Patrick Hordijk, Shannon Verhoeven en 

Johan Pittoors wonen nu nog in buitenhuizen van 

Kempenhaeghe, aan de Dommel en de Amer in Someren. 

Net als de andere bewoners met een verstandelijke 

beperking en epilepsie proberen zij met z’n allen op 

de voormalige Paulsschoollocatie, zoveel mogelijk 

zelfstandig te wonen. Patrick, Shannon en Johan hebben 

zin in hun eigen appartement in de mooie, groene 

omgeving. Ze zitten vol ideeën en kunnen niet wachten 

tot volgend jaar de schop de grond in gaat.

Oproep: Denk mee over de 
gebiedsvisie van Someren-Eind 
Vanaf januari gaat woCom samen met de gemeente, de dorpsraad, de bewonersraad en andere 

belanghebbenden een gebiedsvisie opstellen voor Someren-Eind. 

Graag nodigen we inwoners uit om met ons mee te 

praten tijdens (één of ) twee avondbijeenkomsten. 

Het maakt daarbij niet uit of u huurder bent of niet. 

Tijdens de bijeenkomst(en) wordt u betrokken bij 

het opstellen van het document, dat later onder de 

inwoners verspreid wordt. Uw inbreng is belangrijk 

voor een goede gebiedsvisie!

Bent u of kent u een enthousiaste inwoner van 

Someren-Eind? En denkt u graag mee over wat er 

beter kan? Meldt u dan vóór 17 januari aanstaande 

aan bij Ankie Verspeek. Dat kan door een mail te 

sturen naar: a.verspeek@wocom.nl of door te 

bellen naar: 0493 49 76 05. De volgende gegevens 

ontvangen we graag bij uw aanmelding: naam, 

adres, telefoonnummer en e-mailadres.  

Sandra kijkt uit naar
het PaulusProject

Scan deze QR-code en 
bekijk de vlog van Mandy. 
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De taakverdeling gaat eigenlijk vanzelf, we vullen elkaar prima aan 

Twee vriendinnen
wonen samen in een huis
Tekst: Karin Verheijen. Foto: Hein Gijsbers.

Beste vriendinnen Robin Verstappen en Kirsten Zweers wonen sinds juni samen in een sociale 

huurwoning van woCom aan het Gildeplein in Lierop. Hoe het de twee hartsvriendinnen bevalt? 

“Goed, heel goed zelfs!” aldus het tweetal.  

Robin en Kirsten wonen in een nieuwbouwwoning 

in de Gildewijk. Robin (25) werkt als Recruiter bij 

YoungCapital Uitzendbureau en Kirsten (25) werkt 

als Information Security Offi  cer bij BDO Accountants 

& Adviseurs. Daarnaast heeft ze een bijbaantje bij 

de plaatselijke snackbar. “We waren allebei op zoek 

naar een woonruimte in het gezellige Lierop”, vertelt 

Robin. Dat bleek geen makkelijke opgave voor 

een alleenstaande starter. Robin: “Ik werd gelukkig 

ingeloot voor een starterswoning aan het Gildeplein 

en ik had meteen het idee om er samen met Kirsten 

te gaan wonen.”

Vriendinnen en vrijgezel

Niet zo gek, de twee kennen elkaar heel goed en al 

heel lang. Ze zijn al sinds de basisschool vriendinnen 

en delen samen hobby’s zoals voetbal (ze spelen bij 

SV Lierop) en festivals bezoeken. Daarnaast zijn ze 

dol op shoppen en de muziek van Abba. “Of we een 

relatie hebben?”, lacht Kirsten, die net verteld heeft 

dat er een stedentrip op de planning staat. “Nee, we 

zijn gewoon goede vriendinnen én vrijgezel.”

Klussen als hobby

Het 'op zichzelf wonen' was voor de vriendinnen, die 

een fulltimebaan hebben, best een uitdaging. “We 

hebben allebei géén kluservaring”, lachen ze. “Maar 

we vonden het vooral ook een hele leuke periode. 

Overdag verschenen we in nette kleding op kantoor, 

na werktijd kwamen de kapotte spijkerbroeken en 

shirts met verfspetters uit de kast. Gelukkig hebben 

we heel veel hulp gekregen en kunnen we klussen 

nu een hobby noemen.” Naast hard werken, was 

het vooral ook een gezellige periode. “Iedereen 

was nieuwsgierig. Regelmatig werd het klussen 

onderbroken voor een rondleiding.”

Gezelligheid voorop

Ook was er al snel contact met de buren. “In het 

begin was er nog geen erfscheiding, dus we hebben 

gezellig samen geborreld en ideeën uitgewisseld”, 

vertelt Kirsten. Robin is te spreken over de rol 

van woCom: “We mochten zelf een keuze maken 

uit verschillende tegels voor het sanitair en uit 

verschillende handgrepen voor de kastdeurtjes in 

de keuken. Het is echt ons huisje geworden. Zeker 

met de zelfgemaakte meubels, zoals een eettafel 

en tv-kast, de stoere designlamp en natuurlijk de 

kerstboom.” De uitdaging: het huis bewoonbaar 

maken en inrichten voor een zo laag mogelijk 

budget, is dan ook zeker geslaagd. 

Nieuwe klus: de tuin

De volgende uitdaging wordt de aanleg van de 

voor- en de achtertuin. Op dit moment is de wijk nog 

volop in aanbouw en werkt het weer niet mee, maar 

in de lente weten de inmiddels ervaren klussers vast 

ook deze klus te klaren. “Dan kunnen we lekker in 

onze eigen tuin wijnen.” 

Voorlopig lekker samenwonen

Het samenwonen bevalt de vriendinnen dus prima. 

“Supergoed zelfs”, vertellen ze. Sterker nog: er is nog 

geen ruzie geweest. “Ook de taakverdeling gaat 

eigenlijk vanzelf, we vullen elkaar prima aan. En 

zolang er nog geen serieuze relaties zijn, blijven we 

hier voorlopig zeker gezellig samenwonen.” 

Mijn (t)huis en ik
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WoCom bouwt ... 
WoCom ontwikkelt regelmatig nieuwbouw. Wij zetten ons ervoor 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
Nieuwstraat, Budel

Op de locatie van het voormalige garagebedrijf Verhoeven 

in Budel gaat woCom 15 sociale huurwoningen bouwen 

voor een- en tweepersoonshuishoudens. 

Helmond
Hazenwinkel, Helmond

In de buurt Hazenwinkel in Brandevoort, bouwt woCom 

22 energiezuinige woningen. De bouw van deze 

woningen verloopt voorspoedig. Medio 2020 staat de 

oplevering gepland. Wilt u in aanmerking komen voor 

één van de nieuwbouwwoningen in Hazenwinkel? 

Schrijf u dan nu alvast in via www.wooniezie.nl. Begin 

2020 gaan de woningen in de verhuur. 

Someren
Groote Hoeve, Someren

In Someren treffen we de voorbereidingen voor de 

bouw van 16 grondgebonden sociale huurwoningen. 

Hiervan zijn 8 woningen geschikt voor één- en 

tweepersoonshuishoudens en 8 voor drie- of 

meerpersoonshuishoudens. Als alles volgens plan 

verloopt, starten we na de bouwvak van 2020 met 

de werkzaamheden. De woningen worden circulair 

gebouwd. Dit betekent dat er duurzaam gebruik wordt 

gemaakt van grondstoffen, producten en goederen.  

In de volgende uitgave van Bij Buurten leest u hier 

meer over. 

Bij Buurten nieuwbouw

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. Betaalbaarheid staat hierbij voorop. 

Daarom vindt u in elke Bij Buurten een tip om thuis energie te besparen.

Duurzame kerst? Kies voor 
energiezuinige ledverlichting
Een gezellige kerst én geld besparen? Door te 

kiezen voor ledverlichting kunt u per jaar een 

behoorlijk bedrag besparen én kiest u voor een 

duurzame oplossing. 

Gebruikt u kerstverlichting zonder ledlampjes? 

Dan kunnen de kosten voor binnenverlichting in 

de maand december zomaar oplopen tot € 45. 

Kiest u voor ledverlichting, dan kunt u dit bedrag 

terugbrengen naar € 5. Een flinke besparing dus! 

Buitenverlichting

Wanneer u ook voor verlichting in de tuin kiest, kan 

de energierekening zonder ledverlichting oplopen 

tot wel € 140. Een kostenpost waar dus echt op te 

besparen valt. 

Meer energie, minder stroom

Ledlampen, spaarlampen en TL-verlichting zetten 

meer energie om in licht, waardoor er minder 

stroom nodig is voor dezelfde hoeveelheid licht. 

Van deze varianten, zijn ledlampen de meest 

energiezuinige oplossing. Hiermee bespaart u 85% 

elektriciteit ten opzichte van de gloeilamp. Wanneer 

een gloeilamp van 60 watt 4 uur per dag brandt, 

lopen de energiekosten in zes jaar op tot € 120. Voor 

een spaarlamp zal de energierekening in dezelfde 

periode blijven steken op € 26.  

Maak gebruik van een timer

Een timer zorgt er namelijk voor dat de lampjes 

alleen aan staan wanneer het avond is. Op deze 

manier bespaart u overdag dus energie.   

Groene tip 

PaulusProject, Someren 

2020 staat in het teken van bouwen. De ontwerpen zijn 

klaar, de aannemer is gekozen en de voorbereidingen 

zijn gestart. Nog even en dan gaat de schop ook 

echt in de grond. Op pagina 8 leest u meer over 

het PaulusProject, waar woCom twee kleinschalige 

woonzorgvoorzieningen bouwt en 8 levensbestendige 

huurwoningen.

Voorkom een 
verstopte dakgoot 
Bladeren, mos en modder kunnen uw dakgoot 

verstoppen. Met een verstopping van de afvoer, 

overstromingen, vorstschade of zelfs lekkage als 

gevolg. Het is daarom zinvol om uw dakgoten 

schoon te houden.

Glas- en gotenfonds 

Bent u lid van het glas- en gotenfonds van 

woCom? Dan zorgen wij voor de jaarlijkse 

reiniging van uw goten. Reinigingsbedrijf  

Van der Zanden doet dit van december tot en 

met maart. U krijgt hierover van tevoren bericht.

Lid worden van dit fonds? 

De kosten voor het lidmaatschap bedragen  

€ 1,91 per maand. Aanmelden kan via 

www.wocom.nl/glasgotenfonds 
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Is uw woning 
brandveilig? 
De brandweer krijgt jaarlijks duizenden meldingen 

van brand in een woning. Vaak is de schade alleen 

materieel, maar soms zijn de gevolgen helaas erger. 

Gelukkig kunt u als bewoner zelf veel doen om uw 

huis brandveiliger te maken. Hieronder deel ik 3 tips: 

1. Vervang kunststof schrootjes

Kunststof schrootjes worden vaak gebruikt 

in slaapkamers en op zolders. Deze zijn licht 

ontvlambaar en zorgen bij brand voor een 

enorme rookontwikkeling. Bovendien smelten 

schrootjes snel en gaan ze bij een brand hangen. 

Wanneer u de woning snel wilt verlaten, vormen 

de schrootjes een obstakel. De oplossing? Kies 

bij voorkeur voor schrootjes gemaakt van MDF 

of gipsplaat. 

2. Gebruik de meterkast niet als opslag

De meterkast is geen opbergkast! Elke keer 

wanneer u spullen uit de meterkast haalt of 

terugzet, loopt u het risico de leidingen in 

de kast te beschadigen. Als er kortsluiting 

ontstaat, is alles wat in de kast staat brandstof 

voor een brand.  

3. Wees alert op koolmonoxide

WoCom controleert voor de veiligheid 

periodiek de ketels in de woningen. Als er 

namenlijk iets mis is met uw ketel, geiser of 

kachel, kan er koolmonoxide in uw woning 

komen. Koolmonoxide, ook wel CO genoemd, 

is een echte sluipmoordenaar. U ruikt, proeft 

en ziet het niet, maar u kunt wel bewusteloos 

raken of zelfs overlijden. Het is daarom 

belangrijk om naast een brandmelder ook 

een koolmonoxidemelder in uw woning op 

te hangen. Meer informatie en advies over 

plaatsing vindt u op:

www.brandweer.nl/co   

Tip van de opzichter

Peter

... en onderhoudt
Onze zorg aan 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. Elk jaar is een aantal woningen aan de beurt voor 

onderhoud. In Maarheeze zijn bijvoorbeeld 5 woningen van het gas afgehaald en BENG (Bijna Energieneutraal) 

gerenoveerd. Een kleine greep uit onze projecten:

Veilig gasloos koken met een 
Perilex-aansluiting

Zo hn 
u n

pex-sek

Wanneer u gasloos gaat koken komt u al snel uit op elektrisch koken. U kiest dan voor een keramische- of inductieplaat. 

Een keramische- of inductieplaat verbruikt veel 

elektriciteit en kan daarom niet op een standaardgroep 

in de meterkast worden aangesloten. Een aparte 

fornuisgroep is dan de oplossing. Om uw kookplaat op 

deze fornuisgroep aan te sluiten, heeft u een Perilex-

aansluiting nodig. Dit stekkersysteem biedt uitkomst bij 

het aansluiten van apparaten met een hoog vermogen. 

Kookplaat aanschaff en en aansluiten

Zonder een Perilex-aansluiting werkt uw keramische of 

inductiekookplaat niet. Toch wordt deze Perilex-stekker 

niet standaard meegeleverd bij een kookplaat. U dient 

deze zelf aan te schaff en. Denk hier dus aan wanneer u 

overstapt op deze kookvarianten. 

Aansluitwaarde

Let bij de aanschaf van een kookplaat op de 

aansluitwaarde. Deze moet 2x230 Volt en maximaal 

7.6 KW zijn. Zo kan de kookplaat goed op de aparte 

fornuisgroep worden aangesloten.

Erkend installateur

WoCom sluit zelf geen kookplaten 

aan. Het is belangrijk dat u zowel de Perilex-stekker 

als de kookplaat laat aansluiten door een erkend 

installateur. U bent zelf aansprakelijk voor eventuele 

schade aan kookplaten of meterkasten als gevolg van 

het verkeerd installeren van de aansluiting.

Zonnepanelen in Budel-Schoot

Aan het Vogelsplein in Budel-Schoot hebben 12 

woningen een nieuwe uitstraling gekregen. De daken 

van de 12 woningen zijn voorzien van hoogwaardige 

isolatie en 12 zonnepanelen. Nieuwe kozijnen zijn 

(deels) voorzien van triple glas en de isolatiewaarde 

van de gevels is opgewaardeerd. De afronding van de 

renovatie is met alle bewoners gevierd onder het genot 

van een kop heerlijke erwtensoep.

Een nieuw dak in Someren

Bij 18 woningen aan de Amstel, Hunze, IJssel en 

Dommel in Someren is de afgelopen maand de 

dakbedekking vervangen. Beelen Dakdekkers heeft 

daarnaast ook valbeveiliging en nieuwe isolatie 

aangebracht. 

BENG-renovatie in Maarheeze

De grote renovatie aan de Jasmijnstraat, de 

Korenbloemstraat, de Smits van Oyenlaan en de 

Dahliastraat in Maarheeze is in de afrondende fase. 

Bij 48 woningen zijn de daken vervangen en is het 

voegwerk van de gevel aangepakt. Vijf woningen in 

de Dahliastraat zijn van het gas gehaald. Het gaat 

hier om een pilotproject, waarbij hoogwaardige PVT-

zonnepanelen zorgen voor elektriciteit en warm water 

voor de boiler en warmtepomp.

Een nieuwe look in Beek en Donk   

WoCom verduurzaamt momenteel 8 woningen aan de 

Dr. Timmerslaan in Beek en Donk. Een blok van 

4 woningen wordt BENG-gerenoveerd. De woningen 

worden van het gas gehaald en voorzien van 

zonnepanelen, hoogwaardige isolatie en duurzame 

installaties, zoals een WTW-unit. Daarnaast krijgen de 

woningen een modernere uitstraling: er komt onder 

meer een luifel boven de nieuwe isolerende voordeur 

en de gevel wordt vernieuwd. Eind 2019 wordt de 

renovatie afgerond. 

Peeljuweel Someren-Eind  

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het 

binnenonderhoud van 13 woningen aan de Nieuwendijk 

in Someren-Eind. De badkamers zijn gerenoveerd en het 

tegelwerk is aangepakt. Het leegstaande centrumgebouw 

‘Peeljuweel’ in Someren-Eind wordt binnenkort gesloopt 

en het binnenterrein wordt opnieuw ingericht.
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De achterkant van... 
Frits van den Heuvel 
Tekst en foto’s: Frans Verhoeven en Harrie Damen.

Hij woont al 27 jaar aan de Kamberg in Heeze: Frits van den Heuvel. En als het aan de 97-jarige Heezenaar ligt, blijft hij 

hier nog jaren wonen. Ondanks zijn hoge leeftijd, is Frits namelijk nog zeer vitaal. 

Boodschappen doen, een stukje fietsen in de natuur en 

gezellig een terrasje pikken. Frits doet het allemaal nog. 

En ook de bonte verzameling schilderijtjes aan de muur 

laat zien hoe zelfstandig en vitaal Frits is. Hij maakt ze 

namelijk zelf. “Ik heb een goede band met de buurt, 

maar ik doe het liefst alles zelf. Zo heb ik mijn eettafel 

en de zitbank zelf gemaakt”, vertelt Frits trots. “Ik heb 

dan ook 27 jaar in het DAF-ODC magazijn gewerkt. Ik 

houd ervan om met mijn handen te werken.” 

Tuin met kanaries

Als hij niet aan een project werkt, zit Frits graag onder 

de overkapping om te genieten van zijn tuin. Die is 

goed onderhouden en de kooien met kanaries bieden 

een mooi uitzicht. Al met al een tevreden huurder dus. 

“Als ik een minpuntje moet noemen, is het misschien 

het schilderwerk aan de buitendeur.” 

Bij Buurten thuis

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, Toosje Dekkers, Frans Verhoeven, 

Harrie Damen, Jan Peeters en Koen Chatrou.

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 ons team 

Communicatie via communicatie@wocom.nl of 

(0493) 49 76 66.
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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/contact

Let op: er zijn géén inloopspreekuren tijdens 

de kerstvakantie.

 

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

Voorkom een bevroren waterleiding 
Er is kouder weer op komst. Wist u dat bij vorst waterleidingen in en rond uw woning kunnen 

bevriezen of scheuren? Heeft u een buitenkraan? Sluit en tap deze dan af. 

Meer tips: www.wocom.nl/bevriezing-waterleiding-voorkomen


