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Trouwe huurders 
gezocht!
Lees dit artikel op pagina 2 >>

Ook woCom heeft een 
huishoudboekje
Lees dit artikel op pagina 5 >>

Luisteren om 
écht alles te horen
Op dinsdagavond 11 juni kwamen 14 huurders naar het kantoor van woCom om deel te nemen aan ons 

eerste luisterpanel, verzorgd door het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Onder leiding 

van de gespreksleider vertelden huurders open over hun ervaringen met onze dienstverlening op het gebied van 

reparatieonderhoud. In een andere ruimte keken en luisterden medewerkers van verschillende afdelingen én 

vertegenwoordigers van onze 4 aannemers en onze installateur via een groot scherm aandachtig en muisstil mee.

Door echt te luisteren, door mensen hun verhaal te 

laten vertellen en te observeren, neem je veel meer 

waar, is de ervaring van de luisteraars. “Als wij in 

gesprek zijn met huurders over een vraag, zijn we al 

snel geneigd om meteen te reageren”, erkent Jos van 

Liebergen, adviseur Beleid en Kwaliteit bij woCom. 

“Daardoor horen we niet alles wat een huurder 

eigenlijk wil zeggen en wat er nog meer achter een 

vraag schuilt. Want op het moment dat een huurder 

een reparatieverzoek indient, is er al veel gebeurd. Er 

is iets kapot, de huurder heeft gebeld en het gemeld, 

dan komt er een telefoontje van de aannemer die langs 

wil komen. De huurder zit al die tijd te wachten, maar 

wil vooral gewoon weten dat het opgelost wordt en 

wanneer.”

Communicatie verbeteren

Volgens Jeanne Pennings, een van de huurders 

in het luisterpanel, is het inderdaad precies die 

communicatie die beter kan: “Als woCom zegt dat er 

een terugbelverzoek is gemaakt en dat je binnen twee 

dagen teruggebeld wordt, moet ik soms een week later 

zelf nog gaan bellen. Dat is niet oké. Andere deelnemers 

hadden soortgelijke ervaringen. Dat moet anders.” 

Jeanne hoopt dan ook dat woCom daadwerkelijk iets 

gaat doen met alle informatie uit het luisterpanel. Ze 

vond het zeker een goede manier om die informatie 

op te halen: “Wij hebben als groep behoorlijk vrij 

kunnen praten. Het is makkelijker om in het algemeen 

te praten en niet iemand persoonlijk aan te kijken 

(lees verder op pagina 2)

Voorkom wateroverlast: tegels eruit, groen erin! 
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. 

“Voor aannemers én woCom 
levert de mening van onze 
huurders belangrijke inzichten op.”

Het luisterpanel reageert op de stellingen 
over de dienstverlening van woCom
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Huurt u al een halve eeuw bij ons?
Laat het even weten!
In 2018 organiseerden we enkele bijeenkomsten voor 

bewoners die al 50 jaar of langer in de gemeenten 

Cranendonck en Heeze-Leende huren bij woCom. 

Dit was zo’n succes dat we voortaan jaarlijks onze 

trouwe huurders in het zonnetje willen zetten. Punt 

is alleen dat er in 50 jaar veel is veranderd. WoCom is 

samengegaan met andere woningcorporaties, er zijn 

woningen overgenomen van gemeenten en de wereld 

is een heel stuk digitaler geworden. We weten dat door 

die ontwikkelingen de begindatum van een aantal 

huurovereenkomsten niet correct in onze systemen 

terecht zijn gekomen. Dat corrigeren we graag, want we 

willen geen trouwe huurders over het hoofd zien. 

Bij Buurten nieuws

(vervolg van pagina 1)

Meneer Lammers
verdient een bloemetje
Tekst en foto: Frans Verhoeven en Harrie Damen

De heer Claassen, woonachtig aan de 

Mgr. Zwijsenlaan in Budel, waardeert het dat de 

heer Lammers zich al jarenlang vrijwillig inzet 

om het achterpad van de woningen aan de 

Mgr. Zwijsenlaan 4 -16 schoon en onkruidvrij te 

houden. En dat hij zijn buurtgenoten regelmatig 

aanwijzingen geeft om de buurt ‘zuiver te 

houden’. De heer Claasen meldde hem aan voor 

een bloemetje en mocht dat zelf overhandigen. 

Het echtpaar Lammers woont al 36 jaar aan 

de Mgr. Zwijsenlaan, naar volle tevredenheid. 

De 3 kinderen, 2 meisjes en 1 jongen, zijn 

intussen uitgevlogen en meneer en mevrouw 

Lammers zijn de trotse grootouders van 3 

kleinkinderen, allemaal meisjes. De meeste 

buurtbewoners blijven minder lang in de 

Mgr. Zwijsenlaan, waardoor het echtpaar vindt dat 

het verloop in de straat soms wel iets te snel gaat. 

Ongeveer 20 jaar geleden is hun woning grondig 

gerenoveerd en in 2014 vond er opnieuw groot 

onderhoud aan de woningen plaats. De woningen 

kunnen er weer jaren tegen en het echtpaar 

Lammers hoopt er nog lang te kunnen wonen.

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. 

terwijl je kritiek wilt uiten. Mensen van woCom hebben 

kunnen luisteren naar onze mening en die kunnen ze 

meenemen in besluiten.”

Leerpunten voor woCom én aannemers

“Hoewel huurders overwegend positief zijn over onze 

dienstverlening, is bij ons het besef gegroeid dat elk 

schakeltje in de keten telt”, heeft Jos geconcludeerd na 

de avond. “Duidelijke communicatie, goede overdracht 

en respect zijn sleutelwoorden die bij de huurders veel 

naar voren kwamen. Een goede samenwerking in de 

totale keten is daarbij essentieel.” Bij alleen luisteren 

blijft het dan ook niet, benadrukt Jos. “We kijken nu 

al wat de belangrijkste leerpunten zijn, en welke we 

meteen kunnen omzetten in acties. Andere leerpunten 

nemen we mee in gesprekken met de regioaannemers. 

Met hen gaan we namelijk in het najaar weer in 

gesprek over onze samenwerking, ook om afspraken 

te maken over onder andere dienstverlening, proces 

en prijs. We willen er naartoe werken dat woCom en 

de aannemers meer als één bedrijf optreden. Er zitten 

nog veel dubbele stappen in onze dienstverlening. Het 

kan effi  ciënter, slimmer en goedkoper, waardoor we 

kwaliteit kunnen toevoegen ten gunste van de huurder 

en zonder de huurder te belasten met onze regeltjes.” 

Jeanne heeft nog één laatste advies: “Eigenlijk zou 

ditzelfde groepje mensen over 2 of 3 jaar nog eens 

uitgenodigd moeten worden om te kijken er iets 

veranderd is na het eerste luisterpanel. Om te kijken of 

het nut heeft gehad of niet.”

Huurbeleid 2020-2022 in de maak
In juni is een werkgroep gestart met het onder de 

loep nemen van het huurbeleid van woCom. In de 

werkgroep zitten leden van de huurdersorganisaties 

De Pan, De Vaart, Bewonersraad Laarbeek en 

medewerkers van woCom. Zij praten niet alleen over 

de jaarlijkse huuraanpassing, maar ook over welke 

huuraanpassing redelijk is bij een nieuwe verhuring, 

een woningverbetering en duurzaamheidsingreep. 

Wet- en regelgeving maakt het moeilijk om de lasten 

voor huurders op een zo eerlijk mogelijke manier te 

verdelen. Bijvoorbeeld bij duurzaamheidsingrepen 

(die bij woCom hoog op de agenda staan) is het 

zoeken naar een goede balans in betaalbaarheid van 

de woningen, woonlasten en de investeringsopgave. 

Toch denkt de werkgroep in december van dit jaar 

een goed totaalvoorstel te kunnen presenteren. 

Leerpunten worden door medewerkers van woCom omgezet in acties 

Huurt u al (bijna) 50 jaar of zelfs langer bij ons?

Of kent u iemand die al heel lang in een 

huurwoning van woCom woont? Laat ons dit 

dan voor de zekerheid even weten. De jaren bij 

corporaties waarmee woCom is samengegaan, 

tellen natuurlijk ook mee. Uw huurjaren kunt u 

doorgeven aan de balie, via (0493) 49 76 66 of per 

e-mail: trouwehuurders@wocom.nl
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“Als een toilet boven noodzaak is” 
Familie Farinaux verward door alle regeltjes
 

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.

In het centrum van Heeze sta ik vast. Er staat een 

grote kraan op de weg. Eén weghelft is dicht, 

waardoor de auto’s er een voor een langs mogen. 

Als ik aan de beurt ben, zie ik in het voorbijgaan nog 

net dat er wordt gewerkt aan een dak van een huis. 

Een bekend beeld, omdat ook wij in steeds meer 

wijken daken isoleren, vernieuwen en voorzien van 

zonnepanelen. Met een zomers zonnetje in de rug 

rijd ik de Hoge Akkerslaan binnen. Ik weet niet hoe 

snel ik de auto uit moet komen om nog op tijd op 

mijn afspraak te zijn.

Als het lichaam niet meewerkt

Ik ga namelijk op de koffie bij de familie Farinaux. 

Al zwaaiend naar de overburen, maakt Joop (77) de 

voordeur open. Ik word warm ontvangen en als ik 

de gang binnenstap besef ik hoeveel geluk ik heb 

dat ik dat sprintje kón trekken. Ik loop langs een 

traplift en zie een rollator in de woonkamer staan. 

Joops vrouw Ria (74) is minder mobiel en heeft deze 

hulpmiddelen nodig. Ze heeft de koffie al klaarstaan. 

Er zijn voldoende hulpmiddelen beschikbaar, vertelt 

Ria, maar door alle regeltjes en een veranderende 

Wmo weet ze soms niet meer bij welke partij ze 

moet aankloppen voor hulp. En als dan bij een vraag 

meerdere partijen iets ervan moeten vinden, is de 

kans groot dat er verwarring ontstaat.

Badkamer mét toilet

Tijdens ons gesprek is al snel duidelijk dat ze 

helemaal geen verbreding van de deurkozijnen 

wil; iets waar eerder over gesproken is. Dat is met 

een smallere rollator op te lossen. Ze komt terug 

op een gewenste aanpassing aan de woning 

die jaren geleden is afgekeurd: een toilet op de 

bovenverdieping. Omdat Ria ’s nachts moeilijk naar 

beneden kan, moet ze nu noodgedwongen een 

po-stoel gebruiken. Ik geef aan dat woCom een 

renovatie van de badkamer en keuken voor deze 

straat op de planning heeft staan, maar pas in 2021. 

Een grote verbouwing geeft onze opzichter Jack 

aan, die ik vanwege zijn onderhoudskennis mee heb 

genomen naar dit gesprek. Bij deze huizen moeten 

we namelijk meteen de bestaande asbestleidingen 

onder het huis weghalen. En verplaatsen we de 

badkamer naar de kleine slaapkamer ernaast, omdat 

in de huidige ruimte geen toilet past.

Met de po langs de traplift

Hier wordt mij weer duidelijk dat planning en 

wensen niet altijd automatisch op elkaar aansluiten. 

We kunnen niet het hele project vervroegen, maar 

Jack besluit wel het onderhoud aan deze woning 

naar voren te halen. Wachten tot 2021 lijkt ons hier 

niet wenselijk vanwege de medische situatie en de 

ongemakken voor Ria… én Joop. Want wie moet 

er langs de traplift naar beneden met die po? Dat 

er nog weken aan voorbereiding, asbestsanering 

en een week stof happen aan het onderhoud 

voorafgaan, nemen ze voor lief. Ze zijn het gewend 

om zich aan te passen, kunnen vast bij hun dochter 

douchen en zoeken voor de hondjes wel een tijdelijk 

vakantieadres.  

Belang tijdig inschrijven

Je merkt aan alles dat Ria en Joop met hun toekomst 

bezig zijn. Een toekomst waarin ze er rekening mee 

houden dat ze mogelijk minder mobiel worden. 

Ze hebben daarom besloten zich in te schrijven 

voor een seniorenwoning. In Oosterhout, de plaats 

waar Ria is opgegroeid. Met familie en kinderen op 

loopafstand. Omdat vertrekken uit ‘hun’ Heeze geen 

kleine stap is (Joop woont al 52 jaar in deze woning), 

hebben ze zich pas begin dit jaar ingeschreven bij 

de lokale woningcorporatie in Oosterhout. Doordat 

de seniorenwoningen daar vooral op inschrijftijd 

worden verhuurd, kan het wel 4 tot 7 jaar duren 

voordat ze aan de beurt zijn. De verbouwing komt 

dus als geroepen. En verhuizen ze eerder, dan 

genieten de volgende huurders ervan.

Als ik door de gang naar buiten loop, blijven we nog 

even bij de traplift staan. We spreken af dat woCom 

bij het onderhoud de muren herstelt, als Joop zelf 

zijn (brandgevaarlijke) plastic schrootjes uit het 

trappenhuis haalt. Want ook dat draagt bij aan een 

veilige, comfortabele woning.

 Op de koffie bij ...

Bij Buurten nieuws

Geen spreekuren tijdens de schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties vervallen de spreekuren in 

Helmond en Lieshout. Hiernaast ziet u op welke dag het 

spreekuur de komende maanden vervalt. Het woCom-

kantoor in Someren is tijdens de schoolvakanties open.  

Uiteraard zijn wij telefonisch ook gewoon bereikbaar.

Helmond

Maandag 14 oktober (herfstvakantie)

Maandag 23 en 30 december (kerstvakantie)

Lieshout 

Donderdag 17 oktober (herfstvakantie)

Donderdag 26 december (kerstvakantie)

Donderdag 2 januari (kerstvakantie)
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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.

HBV De Vaart
Bent u bekend met tegemoet- 
komingen van de Belastingdienst?

In het magazine ‘Huurpeil’ van de Woonbond 

stond onlangs dat 27% van de huishoudens 

onbekend is met toeslagen! Van de huishoudens 

met een laag inkomen weet 1 op 6 niet dat ze 

recht hebben op tegemoetkomingen van de 

Belastingdienst. Dit blijkt uit een onderzoek 

‘Geldzaken in de praktijk 2018-2019’ van Nationaal 

Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Op 

www.belastingdienst.nl/toeslagen vindt u meer 

informatie over de tegemoetkomingen. U kunt 

hier ook meteen een proefberekening maken om 

te zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, 

zorgtoeslag, kindgebonden budget en/of 

kinderopvangtoeslag. Een toeslag vraagt u aan 

door met uw DigiD in te loggen op ‘Mijn toeslagen’. 

Komt u er niet uit? Dan kunt u altijd contact 

opnemen met een van onze bestuurders van  

HBV De Vaart (06 107 194 02) of met verhuurder 

woCom.

Brandevoort

Wij zijn nog steeds op zoek naar huurders in de 

wijk Brandevoort! Enkele vertegenwoordigers van 

HBV De Vaart in Brandevoort moesten, vanwege 

de verkoop van enkele woCom-appartementen, 

jammer genoeg stoppen. Als bestuur van HBV 

De Vaart vinden we het absoluut waardevol dat 

ook huurders in Brandevoort betrokken zijn bij 

het reilen en zeilen tussen verhuurder en huurder. 

Geïnteresseerd? Bel 06 107 194 02! 

 www.hbv-devaart.nl

Bewonersraad Laarbeek
Uw mening en input nemen we mee 
in onze onderhandelingen

De jaarlijkse achterbanbijeenkomst op 7 mei had 

een fantastische opkomst van zo’n 100 betrokken 

huurders. Zij konden hun stem laten horen in een 

enquête met onderwerpen die voor ons allemaal 

van belang zijn. We hebben hierdoor een heel 

goed beeld van wat jullie, onze achterban, van 

de onderwerpen vinden en wat wij voor jullie 

kunnen betekenen in onze onderhandelingen met 

woCom en de gemeente het aankomende jaar. In 

DeMooiLaarbeekKrant hebben we al een aantal 

onderwerpen uit de enquête toegelicht, andere 

onderwerpen komen de komende tijd aan de orde. 

We nemen jullie antwoorden hierin mee, zodat we 

allemaal een beter beeld krijgen van hoe wij als 

huurders over verschillende onderwerpen denken 

en wat Bewonersraad Laarbeek hieraan kan doen 

of al gedaan heeft.  Zo was een veelgehoorde 

opmerking op de achterbanbijeenkomst: “De 

huren gaan omhoog, de rest wordt duurder, dan 

maken ze je ook nog wijs dat je erop vooruit gaat.” 

Uiteraard geven we jullie in deze Bij Buurten ook 

de uitslag van de enquête, zoals beloofd:

 www.bewonersraadlaarbeek.nl

Bewonersraad de Pan
Steeds zichtbaarder voor u  
als huurder

Bewonersraad de Pan heeft zich ten doel 

gesteld om zich meer te gaan profileren naar 

de huurders toe. Zo willen wij u nog meer 

benaderen en uw mening graag horen. Een 

werkgroep is aan de slag gegaan met deze 

opdracht. Een van de eerste resultaten is een 

filmpje waarin de lokale omroep Siris onze 

voorzitter, een bestuurslid en een huurder 

interviewt over de werkzaamheden van de Pan.  

Daarnaast hebben we bouwborden laten maken 

die geplaatst worden bij diverse (nieuwbouw)

projecten in het werkgebied van woCom. 

Na de vakantieperiode maken we nog een 

eigen filmpje waarin we laten zien waar en in 

welke overlegsituaties De Pan, woCom en de 

gemeente samen optrekken. Zo worden we 

steeds zichtbaarder voor u als huurder en krijgen 

we steeds meer mogelijkheden om informatie 

te verstrekken over zaken waar De Pan zich 

voor u als huurder voor inzet. Het filmpje van 

Siris, het nieuwe bouwbord en binnenkort 

ook ons eigen filmpje kunt u bekijken op: 

www.bewonersraad-depan.nl

promotiemateriaal-voor-bewonersraad-de-pan 

En als u toch onze website bezoekt, schrijf u dan 

meteen gratis in voor onze nieuwsbrief. Zo helpt 

u ons om u als achterban nog beter te kunnen 

bereiken. 

 www.bewonersraad-depan.nl 

Van dakpan
Tot ac�eplande Pan

Heeze-Leende

Someren

Asten

Cranendonck

JA NEE

Is Woonieze makkelijk te gebruiken en/of in te zien? 23 54

Weten jullie op welke manieren Wooniezie zijn 

woningen aanbiedt?

43 34

Een energiezuinig huis mag meer kosten dan een 

tochtig huis?

36 41

Moeten zonnepanelen extra huur kosten? 8 73

Zou u bereid zijn om zonder gas in uw woning te 

wonen als u dat iets extra kost?

10 68

Vindt u uw huurprijs momenteel passend? 38 40

Inflatievolgend huurbeleid voelt als een 

huurverhoging.

73 11

WoCom heeft een verantwoordelijkheid in het 

herkennen en erkennen van armoede.

68 12

Kunt u het hoofd nog boven water houden? 28 45

Vindt u dat BRL er nog meer werk van moet maken 

om de lasten te verlagen?

68 6

Elly van der Ven
Voorzitter Bewonersraad de Pan
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Het huishoudboekje van woCom
WoCom heeft ook een huishoudboekje. Elke maand komt er geld binnen en geven we geld uit. Maar wat zijn onze opbrengsten? 

En waar besteden we ons geld aan? We hebben ons huishoudboekje over 2018 voor u op een rijtje gezet...

Inkomsten

Subsidies 

0,0 miljoen
Woningcorporaties krijgen vrijwel geen subsidies 

voor het bouwen of beheren van woningen. 

Huuropbrengsten 

+55,4 miljoen
WoCom heeft 9.000 VHE’s (verhuureenheden). 

Naast de ongeveer 8.000 woningen zijn dit vooral 

parkeerplaatsen en zorgeenheden. De gemiddelde 

huur van een sociale huurwoning bij woCom is 514 

euro. Dit is zonder servicekosten.

Verkoop van woningen 

+22,0 miljoen
Het grootste deel van onze woningen verhuren we. 

Af en toe verkopen we huurwoningen. Hiermee 

zorgen we voor een goede mix van sociale 

huurwoningen en koopwoningen in onze wijken. 

Woningzoekenden met een middeninkomen 

kunnen zo een woning kopen. In 2018 hebben we 

32 huurwoningen verkocht. Daarnaast hebben we 

83 dure appartementen aan een belegger verkocht.

Uitgaven

Reparaties 

-3,0 miljoen
We onderhouden woningen of knappen ze op als 

dat nodig is, bijvoorbeeld door reparaties uit te 

voeren of door onderhoud uit te voeren voordat een 

nieuwe huurder de sleutel krijgt. In 2018 lieten we 

7.049 reparatieverzoeken uitvoeren. 504 huurders 

ontvingen de sleutel van een huurwoning.

Onderhoud en verduurzaming 

-14,1 miljoen
De woningen worden planmatig onderhouden. 

Onderhoudswerkzaamheden als schilderwerk of 

het nakijken of vervangen van de installatie vinden 

op regelmatige basis plaats. Daarbij kijken we vaak 

ook naar de mogelijkheden om de kwaliteit van 

de woning te verbeteren en op de toekomst voor 

te bereiden. Zoals met extra isolatie, dubbel glas 

of een duurzame installatie of zonnepanelen. Zo 

gaat het energieverbruik van de woning omlaag. 

Bij 1.014 woningen werden in 2018 planmatige 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, van 

schilderwerk tot groot onderhoud. 

Rente 

-12,7 miljoen
WoCom heeft leningen afgesloten om woningen te 

bouwen, te renoveren of te verduurzamen. Over die 

leningen betalen we rente. 

Leefbaarheid 

-0,2 miljoen
WoCom investeert in schone, veilige, maar vooral 

prettige wijken. Bijvoorbeeld door buurten veiliger 

te maken met goede verlichting in achterpaden 

of door containers te plaatsen om samen op te 

ruimen. Ook steunen we buurtinitiatieven van 

bewoners, zoals schoonmaakacties en activiteiten 

op Burendag. Onze medewerkers besteden veel 

tijd aan vragen en situaties in de wijk, deze kosten 

vallen onder organisatiekosten. 

Organisatiekosten 

-8,8 miljoen
Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor 

de huurders. Deze post bevat onder andere de 

salarissen en zaken zoals ons kantoorgebouw, 

bedrijfsauto’s en de apparatuur waarmee we 

werken. 

Belastingen en heffingen 

-11,4 miljoen
WoCom betaalt bijna € 7 miljoen aan ‘verhuurders-

heffing’, een extra belasting speciaal voor woning-

corporaties. Verder betalen we vennootschaps- 

belasting, onroerendezaakbelasting en rioolheffing.

Nieuwbouw

-8,5 miljoen
Om het aanbod aan huurwoningen aan te passen 

aan de vraag van nu en de toekomst, bouwen we 

huurwoningen bij. Dit zijn vaak nultredenwoningen 

of kleinere, grondgebonden woningen. In 2018 

ontvingen 37 huurders de sleutels van hun 

nieuwbouwwoning.

Aflossingen 

-15,8 miljoen
WoCom leent geld als dat nodig is voor investerin-

gen in de kwaliteit van woningen of nieuwbouw. 

Uiteraard niet meer dan we nodig hebben. In 2018 

hebben we geen leningen afgesloten. Wel hebben 

we aflossingen gedaan op onze leningen. 

Saldo

In ons huishoudboekje over 2018 houden we  

2,9 miljoen euro over. Dit bedrag hebben we in 2019 

weer hard nodig om te kunnen investeren in de 

woningen en wijken en om leningen af te lossen. 

-3.0

-0,2

-8,5

-8,8

-11,4

-12,7

-14,1
-15,8

In�o�s��� Uit����n

Sal�� = 2,9 mi����n

+22,0

+55,4

0,0

Bedragen in miljoenen
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Woonbehoefteonderzoek Budel-Schoot 
In de gebiedsvisie Budel-Schoot die eind 2018 tot stand 

kwam, staan maatregelen om de leefbaarheid in Schoot 

voor de korte termijn te bevorderen. De gemeente 

Cranendonck en woCom hebben intussen onder 

andere het woonbehoefteonderzoek opgepakt. Uit de 

overleggen met bewoners van Schoot kwam namelijk 

naar voren dat het woningaanbod niet voldoende 

aansluit bij de vraag van de bewoners. 

In juni zijn bewoners uitgenodigd om een enquête in te 

vullen. Met de resultaten hopen we inzicht te krijgen in 

de vraag van bewoners. Wat is dan precies nodig? Meer 

koopwoningen? Meer appartementen? Meer senioren-

woningen of juist meer voor jongeren? Meer of andere 

sociale huurwoningen? En in welke prijsklasse dan?

Kortgeleden zijn de resultaten gedeeld met de 

dorpsraad Sterk Schoot.

Brandveiligheid woonwagenlocatie Lieshout

De bewoners van de Schutsstraat in Lieshout hebben 

hun zorgen geuit over de brandveiligheid op hun 

woonlocatie. Samen met gemeente en bewoners kijkt 

woCom naar oplossingen voor de korte en langere 

termijn. Ondanks dat de brandveiligheid niet in gevaar 

is, wil woCom het zekere voor het onzekere nemen. De 

wagens bestaan voor een groot deel uit hout en niet uit 

steen, zoals bij woningen. Daarom zijn er andere regels 

en andere maatregelen die genomen kunnen worden. 

De eerste acties die we op korte termijn nemen, 

is de controle op gas, elektra, CO2-melders en het 

aanbrengen van brandblussers. Voor de langere termijn 

onderzoeken we de mogelijkheden voor herinrichting 

van de woonwagenlocatie. 

Onderzoek naar woonwensen actief woningzoekenden
Begin 2019 liet woCom een onderzoek uitvoeren naar de woonwensen van actief woningzoekenden die in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren 

wonen. En van woningzoekenden die in de afgelopen 2 jaar een reactie hebben geplaatst op een woning in een van deze gemeenten.  

Gebiedsvisie
Beek en Donk 
In de eerste helft van 2019 werkte woCom samen 

met huurders, woningeigenaren, Bewonersraad 

Laarbeek, Dorpsraad Beek en Donk, gemeente 

Laarbeek en andere belanghebbenden aan een 

gebiedsvisie voor Beek en Donk. Samen hebben 

we de sterke en zwakke punten en de kansen en 

bedreigingen in beeld gebracht. Daarna bekeken 

we de knelpunten en bedachten we maatregelen 

om deze aan te pakken. De informatie over 

Beek en Donk is, samen met de sterkte-zwakte-

analyse, visie en een uitvoeringsprogramma, 

verwoord in een gebiedsvisie. Deze is begin 

juli onder de inwoners verspreid. Wilt u de 

gebiedsvisie inzien? Bezoek dan onze website.

 www.wocom.nl/gebiedsvisie-beek-en-donk 

Kloostertuin 
Budel 10 jaar 
Ongeveer 10 jaar geleden betrokken de eerste 

bewoners van de Kloostertuin in Budel hun woning. Een 

mooie reden voor de bewoners om dit jaar verschillende 

festiviteiten te organiseren. Na een gezamenlijke lunch 

eerder dit jaar, gaf slagwerkgroep en harmonie EMM 

Budel in juli een prachtig concert. De percussiegroep 

ging van start met een daverende show en na een korte 

pauze bracht EMM een mooi gevarieerd repertoire 

tijdens een heerlijke zomeravond.

Gebiedsvisies Heeze en 
Someren-Eind in 2020
In 2020 gaan we door met het opstellen van 

gebiedsvisies. In de eerste helft van het jaar gaan 

we aan de slag met de kern Someren-Eind. En in de 

tweede helft van 2020 met Heeze. De input van de 

inwoners van deze kernen is zeer gewenst. U kunt 

uw input per e-mail leveren en door het bijwonen 

van 1 (of maximaal 2) avondbijeenkomst(en). Wilt 

u met ons meedenken over uw dorp? Meld u dan 

aan bij Ankie Verspeek, via a.verspeek@wocom.nl

of (0493) 49 76 05. De volgende gegevens 

ontvangen we graag bij uw aanmelding: naam, 

adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bij Buurten regionieuws

Waarom dit onderzoek?

We zien de afgelopen jaren de druk op de sociale 

huurmarkt toenemen:  minder vrijkomende woningen, 

toename in woningzoekenden, meer reacties per 

woning, langere zoektijd enzovoorts. Daarnaast daalde 

het percentage reacties van woningzoekenden in 

hun eigen gemeente. De reden hiervoor kwam niet 

duidelijk naar voren. Met de inzichten uit het onderzoek 

willen we beoordelen of vraag en aanbod goed op 

elkaar aansluiten. De inzichten uit het onderzoek 

geven ons richting voor eventuele maatregelen en 

toekomstige plannen. 

Uitkomsten onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek vermelden we 

op onze website. Heeft u zelf geen internet? Vraag 

de onderzoeksrapportages dan gerust op bij Ankie 

Verspeek, via a.verspeek@wocom.nl of (0493) 49 76 05. 

 www.wocom.nl/onderzoek-actief-woningzoekenden
Asten

Verhuisbehoefte

51%   12%   37%

Cranendonck 74%   9%    17%

Heeze-Leende 51%    9%    40%

Laarbeek 76%   8%    8%

Someren 77%   8%    14%

Foto's: Michel Achten
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In 2018-2019 kregen de woningen in de 

Tournooistraat, Gravenstraat en Ridderstraat 

een behoorlijk grote opknapbeurt. Zoiets heeft 

wat voeten in aarde. Yolanda Thijssen-Sleurink, 

een van de bewoners, deelt in deze column 

haar ervaringen. In deze editie van Bij Buurten 

doet ze dat voor de laatste keer, want het zit 

erop; de renovatie is klaar.

Yolanda maakt het mee
in de Ridderstraat

Wat zijn de gerenoveerde woningen toch 

geweldig mooi geworden. De straten hebben 

een veel sjiekere uitstraling. En dan de mooie 

verlichting. Als iedereen die ook gebruikt, 

ziet dat er top uit. De meeste bewoners 

hebben (zeer verstandig) zonnepanelen 

genomen. De meter draait gestaag terug. Dat 

belooft wat voor de eindafrekening van de 

energiemaatschappij. Waar we ook veel van 

genieten, is van onze gerenoveerde woning. 

Wat is het mooi geworden. Een mooie 

badkamer. En er is een veilige ruimte voor de 

wasmachine gecreëerd. Wel stoten we nog 

weleens ons hoofd tegen de schuine wand. 

Maar een kniesoor die daar op let, toch? 

Party

WoCom had een echte afsluiting party 

georganiseerd. Na een praatje van de bobo's 

werden wij (renovatiecommissie) door 

de voorzitter van de huurdersorganisatie 

bedankt. Heel attent van je, Berry. Het weer 

werkte prima mee. Mede daardoor was de 

party een succes. 

Communicatie

Wat ook vermeld mag worden, is dat de 

communicatie nog beter kan. Daar is tijdens 

de evaluatie ook over gesproken. En er is 

beterschap beloofd. Een advies voor woCom: 

reageer sneller op reparatieverzoeken 

die te maken hebben met de renovatie. 

Terugblikkend kunnen we zeggen dat we 

er met zijn allen een fi jne woning voor 

teruggekregen hebben. Nu alleen de 

voortuinen nog opknappen en dan ziet alles 

er helemaal top uit.

Column
WoCom doet Van Eiges mee
Het vinden van de juiste ondersteuning, zorg en passende huisvesting is niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn mensen die 

daarin moeilijk zelf hun weg kunnen vinden. Daarom zijn wij VanEiges gestart in Helmond, een samenwerking tussen 

professionals van de gemeente, woningcorporaties (waaronder woCom), zorgaanbieders, diverse maatschappelijke 

organisaties en politie. 

De andere manier van samenwerken, daarin schuilt 

ons succes. We gaan uit van de kracht van de bewoners 

zelf en halen de schotten tussen de deelnemende 

organisaties weg. Onze gezamenlijke ondersteuning 

is toegankelijk voor alle bewoners voor wie het niet 

zonder meer VanEiges gaat.

Wat heeft de bewoner nodig?

Wat wil de bewoner, wat kan de bewoner ‘van eiges’ en 

wat heeft de bewoner van ons nodig? Die vragen staan 

centraal. Onze professionals komen geregeld bij elkaar 

om bewonersvragen en -behoeften te bespreken. Ze 

gaan daarbij uit van de individuele situatie, problematiek 

en mogelijkheden van een bewoner en vertrouwen 

VanEiges op elkaars vakkennis en ervaring. We starten 

VanEiges in de wijken Helmond-Noord en ’t Hout/

Helmond West. Afhankelijk van de ervaringen verbeteren 

we de aanpak nóg verder en breiden we VanEiges uit in 

Helmond en daarbuiten. Helmondse bewoners die nu 

al graag ondersteuning krijgen, kunnen zich melden bij 

woCom of een van de deelnemende organisaties. Dan 

komt het VanEiges op gang.

Carpe Diem,
Yolanda Thijssen-Sleurink

Bij Buurten regionieuws 

Hellingbaan voor Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe in Helmond

Al jarenlang was er de wens om een hellingbaan 

bij de ingang te realiseren. Die wens is nu eindelijk 

in vervulling gegaan. ”Hiermee wordt de hospice 

beter toegankelijk voor mensen met een rolstoel of 

rollator”, zegt Wendy Hartjes van Sint Annaklooster, 

de organisatie waar Valkenhaeghe onder valt. 

Rabobank Helmond, Stichting Vrienden Hospice 

Valkenhaeghe en (eigenaar) woCom stelden geld 

voor de hellingbaan beschikbaar.

Vernieuwing Annawijk
Er gaat de komende tijd veel gebeuren in de Annawijk: 

sloop en nieuwbouw, herinrichting van binnenpleinen 

en het energiezuinig renoveren van bestaande 

huurwoningen. Binnenkort start woCom met de 

renovatie van 16 woningen aan de Engelseweg. De 

woningen krijgen een nieuwe isolerende buitenschil 

(dak en kozijnen) en worden bovendien voorzien van 

een warmtepomp en zonnepanelen. Om de bewoners 

een handje te helpen bij het opruimen van hun woning, 

organiseerde woCom een containeractie. Bewoners 

konden hun oude spullen kosteloos weggooien en de 

bouwvakkers hebben straks de ruimte om te werken. 

Na deze renovatie weten we hoeveel tijd we per woning 

nodig hebben. Dan delen we de route en de planning voor 

de overige huurwoningen in de wijk met de bewoners.

Aanpak openbare ruimte

Ook de gemeente Helmond heeft niet stilgezeten. 

Achter de schermen is er hard gewerkt aan de 

voorbereidingen voor de openbare ruimte: de trottoirs, 

parkeerplaatsen, groen en speelplaatsen. De plannen 

voor de buurt Overspoor zijn met de bewoners 

gedeeld. In het najaar volgen de plannen voor de rest 

van de Annawijk.

Feestelijk rondje Annawijk

Op zaterdag 14 september 

organiseren gemeente 

Helmond en woCom, 

samen met Belangengroep 

Annawijk en LEVgroep het 

‘feestelijk rondje Annawijk’. Een wandeling door de wijk 

waar op meerdere locaties de verschillende onderdelen 

(en plannen) worden toegelicht. Bewoners hebben 

hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

Fees
telijk Rondje 
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Drukbezochte inloopavond PaulusProject Someren
WoCom herontwikkelt de locatie van de voormalige 

Paulusschool en Pauluskerk in Someren-Noord. De 

plek krijgt een mooie, nieuwe invulling. Aan de Dr. 

Eijnattenlaan komt een woonzorggebouw met 24 

wooneenheden voor ORO, een zorgorganisatie voor 

mensen met een verstandelijke beperking. Een stukje 

verder, ter hoogte van de Feiterstraat, komt een tweede 

woonzorggebouw met ook 24 wooneenheden. Deze zijn 

bestemd voor Kempenhaeghe, hét kenniscentrum voor 

epilepsie en slaapstoornissen. De overige ruimte van het 

terrein waar de Paulusschool stond, is bestemd voor 8 

levensloopbestendige huurwoningen.

Duurzame gebouwen

Bij zowel de woonzorgvoorzieningen als de sociale 

huurwoningen liggen de duurzaamheidsambities hoog. In 

de nieuwbouw worden geen gasleidingen meer aangelegd 

en er wordt Bijna Energie Neutraal Gebouwd (BENG). Zo 

zijn de gebouwen bijvoorbeeld extra goed geïsoleerd, 

en komen er warmtepompen en zonnepanelen. Alle 

voorzieningen voor verwarming, koeling, warm tapwater 

en koken zijn dan elektrisch geregeld.

Inschrijven voor huurwoningen

Tijdens de drukbezochte inloopavond in buurthuis De 

Weijers reageerden de bezoekers enthousiast op de 

ontwerpen. Begin 2020 gaat de schop de grond in, een 

jaar later krijgen de bewoners hun sleutel. Heeft u interesse 

in een van de 8 levensloopbestendige huurwoningen? 

Zorg dan dat u ingeschreven bent bij Wooniezie 

(www.wooniezie.nl/inschrijven). In de loop van 2020 biedt 

woCom deze woningen via dit woningverdeelsysteem 

aan. Via Wooniezie krijgt u hiervan een tipbericht als u zich 

daarvoor aanmeldt.

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?

BEL

BELEID

BURENDAG

DEURBEL

DUURZAAM

ENERGIE

GEBIEDEN

GEBIEDSVISIE

HUIS

HUISHOUDBOEKJE

HUISHOUDEN

HUREN

HUURBELEID

HUURDERS

HUURWONING

LEEFBAARHEID

LUISTERPANEL

ONDERHOUD

OPZICHTER

PANEL

RENOVATIE

REPARATIES

VISIE

WENSEN

WIJK

WONEN

ZONNEPANELEN

Stuur de oplossing van de puzzel vóór 1 november in een 

gefrankeerde envelop naar woCom, Bij Buurten, Postbus 36, 

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

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

De oplossing van de puzzel uit Bij Buurten nummer 22 was: 

Eigen haard is goud waard.
De prijswinnaars zijn mevrouw Huijbens-Stevens uit Budel en 

meneer Schriks uit Helmond. Gefeliciteerd met uw prijs!

B D I E H R A A B F E E L K E

O P Z I C H T E R E T U E J I

D D R O U L L E I S I V K I S

I U E I N E G N E S N E W W I

E U S E I N N E T G O O O H V

L R R D E A E E B B D N E U S

E Z G E E P R P D I D B I U D

B A A U P P D U A E E U G R E

R A D R A A O E R N L D R W I

U M N N D H R H U R E N E O B

U A E N S E O A E R B L N N E

H L R I N U V E T R B R E I G

H U U R D E R S E I V E R N I

E H B E I T A V O N E R L G N

D W O N E N E D U O H S I U H

Foto: Eric Driessen

Burendag
Zaterdag 28 september 

is het weer Burendag.  

De dag waarop buren 

samenkomen en iets goeds doen voor elkaar én 

hun buurt. Wat organiseert uw buurt? Wij delen 

uw initiatief graag in de volgende uitgave van 

Bij Buurten. Foto’s (met een korte toelichting) 

zijn welkom op: communicatie@wocom.nl 

 www.burendag.nl 
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We verhuizen voorlopig nog niet naar een kleinere woning 

Martin en Mia
al 50 jaar aan de Zuiderstraat
Tekst en foto’s: Karin Verheijen

Martien en Mia van den Eijnde hebben het ontzettend naar de zin in hun huurwoning aan de Zuiderstraat 

in Someren. Dat blijkt ook wel, want deze zomer huren ze de woning al 50 jaar van woCom. 

Omdat ze collega's waren bij Confectie-atelier 

Eijsbouts in Someren, kenden ze elkaar al wel. Maar 

Mia had totaal geen interesse in Martien. Bij het 

dansen in Zaal Looijmans vroeg Martien aan Mia 

of ze met hem wilde dansen, want dan zou hij een 

kratje bier krijgen. Nou vooruit dan, had Mia gezegd. 

Vervolgens vroeg Martien of hij haar naar huis mocht 

brengen, want dan zou hij 2 kratjes bier krijgen. Met 

als resultaat dat ze in oktober 54 jaar getrouwd zijn.

Dubbel gevoel

Vol enthousiasme vertellen Martien (76 jaar) en Mia 

(77 jaar) over de verhuizing toentertijd. De eerste 

jaren van hun huwelijk huurden zij een kamer bij een 

familie aan de Goort Verbernedijk, tegenwoordig de 

Van den Eijndelaan, in Someren-Eind. Na verloop 

van tijd was het nodig om te gaan verhuizen. In 

Someren-Eind was er geen woonruimte beschikbaar. 

Geen bestaande bouw, maar ook geen nieuwbouw. 

In Someren-dorp werd er in Plan-noord wel fl ink 

gebouwd: een groot nieuwbouwproject met veel 

huurhuizen. Martien en Mia kregen te horen dat 

aan hen daar een huis was toegewezen en zo 

konden ze gaan verhuizen. Met een dubbel gevoel, 

want ze hadden het eigenlijk zo goed naar de zin 

in Someren-Eind. En ook de buurt in Someren-Eind 

dacht er zo over. Op zaterdag 16 augustus 1969 was 

het zover en werden Martien en Mia en hun dochter 

van 4 jaar met een carnavalswagen opgehaald. De 

buurt zorgde voor een mooi afscheid en bracht hen 

met de carnavalswagen naar de nieuwe woning aan 

de Zuiderstraat in Someren. Op de carnavalswagen 

prijkte het bord met de tekst "Omdat er in 't Eindje 

niet wordt gebouwd worden wij naar Plan-noord 

gesjouwd." Wat was dat een leuke ervaring! Het 

heeft toen zelfs met een foto in het Eindhovens 

Dagblad gestaan. 

Op stap in Someren

De eerste jaren in Someren was het erg wennen 

voor familie van den Eijnde. Intussen was er ook een 

tweede dochter geboren. Ze bleven maar teruggaan 

naar het fi jne Someren-Eind. Toen een bewoner aan 

de Zuiderstraat prins Carnaval werd, zijn ze toch maar 

eens in Someren op stap gegaan. En toen bleek het 

in Someren ook heel gezellig te zijn. Daarop gingen 

ze steeds vaker naar Someren en leerden ze zo veel 

nieuwe mensen kennen. Uit die tijd zijn er nu nog 3 

woningen in de Zuiderstraat met dezelfde 'eerste' 

bewoners. Tien jaar geleden hebben deze bewoners 

de vlaggetjes opgehangen en een groot en 

gezellig '40-jarig Zuiderstraat' feest georganiseerd. 

De hele familie rond de tafel

Martien heeft veel accordeon gespeeld. Eerst 

in een zeemansorkestje, later bij mensen in een 

bejaarden- en verzorgingstehuis of soms op een 

feestje. Hij speelt nog steeds graag, maar niet meer 

zoveel als eerst. Ook gaat Martien graag biljarten, 

vissen en is hij lid van het Gilde in Someren-Eind. 

Mia houdt van schoonmaken, wandelen en kleien. 

Ze maakt mooie beeldjes. Samen gaan Martien 

en Mia er graag op uit op de elektrische fi ets. En 

natuurlijk is de tuin ook hun hobby: die is prachtig 

en heeft verschillende gezellige zithoeken. Centraal 

staat, midden in de tuin, een prachtige notenboom 

met daaronder een schaduwrijk bankje. Daar 

vertellen ze met trots over hun mooie gezin met 2 

dochters en 6 kleinkinderen. Pasgeleden was de 

eerste bruiloft van een van de kleinkinderen. De 

hele dag feest, het was geweldig! Verhuizen naar 

een kleinere woning doen ze voorlopig dan ook 

echt nog niet, want dan past de hele familie niet 

meer rond de tafel en dat is toch wel erg gezellig.

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 bouwt woCom 15 sociale 

huurwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. 

Het bestemmingsplan is inmiddels in procedure 

gebracht. De bouw start op zijn vroegst eind dit jaar.  

Helmond
Liverdonk, Helmond  

WoCom heeft 17 nieuwe, sociale huurwoningen 

gebouwd aan de Bockendonk, in het mooie deelplan 

Liverdonk (Brandevoort). De nieuwe bewoners van de 

gasloze en energieneutrale woningen ontvingen in juli 

de sleutels. 

Hazenwinkel, Helmond

In Hazenwinkel, een nieuw te ontwikkelen buurt 

in Brandevoort, gaat woCom in 22 energiezuinige 

huurwoningen bouwen. 

Laarbeek
Ahorn, Mariahout

In Mariahout is het afgelopen jaar hard gewerkt aan 

de eerste nieuwe huurwoningen in de gemeente 

die energieneutraal zijn. Naast betaalbaarheid en 

beschikbaarheid, is duurzaamheid een belangrijk 

thema voor woCom en de gemeente Laarbeek. Begin 

juni kregen de bewoners de sleutel overhandigd. 

Baverdestraat, Lieshout

In de vorige Bij Buurten las u over de sloop van 10 

woningen en de nieuwbouw van 13 woningen aan de 

Baverdestraat in Lieshout. Door een samenwerking met 

de gemeente Laarbeek wordt het plangebied groter. Dit 

biedt nieuwe perspectieven voor het project waardoor 

het plan gaat veranderen. In de volgende uitgave leest 

u hier meer over.

Someren
Gildeplein, Lierop

Met de komst van 5 nieuwe, super geïsoleerde en 

aardgasvrije huurwoningen op het Gildeplein heeft 

woCom haar woningvoorraad in Lierop duurzamer 

gemaakt. Eind mei kregen de bewoners de sleutel 

overhandigd. 

Paulusproject Someren 

In de voorbije maanden zijn de plannen voor de 

voormalige Paulusschool- en Pauluskerklocatie 

verder uitgewerkt. Eind juni zijn deze duurzame 

maatregelen, de (gevel)ontwerpen van de kleinschalige 

woonzorgvoorzieningen en de nultredenwoningen 

gepresenteerd tijdens een inloopavond. Begin 2020 

start de bouw. Op pagina 8 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.

Bewust douchen

Veel mensen, vooral tieners, douchen vaak en lang. De 

gemiddelde tijd dat iemand onder de douche staat, 

is bijna 10 minuten. Natuurlijk is zo’n lange warme 

douche heerlijk ontspannend, maar u spoelt letterlijk 

geld door het putje vanwege de kosten voor energie- 

en waterverbruik. Wilt u bewuster douchen? Dan kunt 

u een eierwekkertje gebruiken dat u standaard op 5 

minuten instelt. Dat bespaart 30 liter water per keer en 

ongeveer € 95 per jaar! Heel praktisch is het verlagen 

van de douchekop tot de - voor u - laagst mogelijke 

stand. Hierdoor kan de temperatuur wat omlaag. 

Al met al bespaart u met bewust douchen al snel 

honderden euro’s per jaar op gas, water en elektriciteit.

Groene tip 
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Kranen 
doorspoelen
Bent u met vakantie geweest, heeft u bij familie 

gelogeerd of in het ziekenhuis gelegen? Vergeet 

dan niet uw drinkwaterleidingen door te spoelen 

als u langer dan een week van huis weg was. Als 

kraanwater langere tijd stil staat, loopt de kwaliteit 

van het water wat terug. Spoel uw kranen een 

minuut door en u krijgt weer lekker, vers drinkwater. 

Hoe spoelt u goed uw leidingen door? 

- Spoel eerst uw toilet(ten) door.

- Spoel daarna de kraan door die het dichtst 

bij de watermeter zit. Laat het water rustig 

stromen.

- Laat daarna, met warm en koud water, 1 

minuut alle kranen goed doorlopen. 

- Denk ook aan de badkraan, de 

wastafelkraan, de douchekop en vergeet 

niet de buitenkraan en de tuinslang. 

Zorg er wel voor dat er geen waterdamp (ofwel 

kleine waterdruppeltjes) in de lucht komen.  

Vooral bij de douchekop gebeurt dat snel. Leg 

daarom de douchekop in een emmer met een 

dweil erover of houd hem onder water.

Tip: 

Het water hoeft u natuurlijk niet weg te 

gooien. U kunt het bijvoorbeeld heel goed 

gebruiken om de planten in huis, in de tuin of 

op uw balkon water te geven. Kijk voor meer 

informatie en tips op: 

 www.kraandoorspoelen.nu 

Tip van de opzichter

Cathelijne

... 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 september starten we bijvoorbeeld in Budel-Schoot met een buitenrenovatie.

Foto's: Mario Coolen

Huurwoningen te koop
WoCom biedt een klein deel van haar huurders de mogelijkheid hun huidige huurwoning te kopen met 10% korting. Hiermee zorgen we voor een goede mix van sociale 

huurwoningen en koopwoningen in onze wijken. De huurders die nu een woning huren die wij als verkoopwoning hebben geselecteerd, hebben hierover een brief ontvangen. 

Natuurlijk zijn zij niet verplicht de woning te kopen; zij mogen ook blijven huren. We bieden de woning dan te koop aan als de huidige huurder de huur opzegt. De opbrengst 

van de verkochte woningen investeert woCom weer in onderhoud van bestaande woningen, nieuwbouw en natuurlijk het energiezuiniger maken van woningen.

Het kopen van hun huurwoning biedt op dit moment 

veel voordelen. De rente is laag en dus gunstig voor 

iedereen die een hypotheek moet afsluiten. Met 

de korting van 10% erbij kan het voor sommige 

bewoners interessant zijn om te kopen. Voordat zij 

hun woning kopen, laten wij de woning keuren door 

een onafhankelijk bouwtechnisch bureau. Huurders 

krijgen dan een rapport met alle mankementen 

en verbeterpunten van de woning. WoCom neemt 

de kosten voor de keuring en de taxatie voor haar 

rekening. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om 

vrijblijvend het verschil in maandlasten van huur en 

koop te laten berekenen door onze woonmakelaar.

Verhuren blijft de hoofdtaak

Heeft u geen aanbod gekregen om uw huurwoning te 

kopen? Dan komt dat doordat we uw woning graag in 

onze woningvoorraad houden voor sociale verhuur. 

WoCom wil vooral betaalbare woningen verhuren en 

kan daarom slechts een beperkt aantal woningen te 

koop aanbieden. We hebben hiervoor een zorgvuldige 

selectie gemaakt. Wilt u toch een woning kopen? Kijk 

dan eens op www.wooniezie.nl naar het aanbod 

koopwoningen of neem contact op met een makelaar.

Vogelsplein Budel-Schoot

Aan het Vogelsplein in Budel-Schoot krijgen 12 woningen 

een nieuwe uitstraling die aansluit bij de woCom-

woningen ertegenover. Die zijn in 2012 al gerenoveerd. 

Bij elke woning bieden we een hoogwaardige isolatie 

van het dak aan en 12 zonnepanelen, worden de 

nieuwe kozijnen deels voorzien van triple glas en wordt 

de isolatiewaarde van de gevels opgewaardeerd. De 

werkzaamheden starten in september. Naar verwachting 

is de renovatie voor het einde van dit jaar afgerond. 

Helmond West  

In Helmond West hebben we de afgelopen maanden 

75 oude huurwoningen energiezuinig gemaakt. 

De afsluiting is in mei feestelijk gevierd. Tijdens een 

bloemetjesmarkt konden de bewoners een plant 

uitzoeken, om ook hun (voor)tuin groener en gezelliger 

te maken.

Peeljuweel Someren-Eind

In september start woCom met de sloop- en 

renovatiewerkzaamheden in Someren-Eind. Aan de 

Novaliastraat wordt het leegstaande centrumgebouw 

van ‘Peeljuweel’ gesloopt. Dit biedt de mogelijkheid om 

het binnenterrein een fl inke opknapbeurt te geven. Er 

komen nieuwe groenvoorzieningen en parkeerplaatsen. 

Daarnaast krijgen diverse woningen aan de Novaliastraat 

binnenonderhoud en zonnepanelen. De werkzaamheden 

worden naar verwachting eind 2019 afgerond.
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De achterkant van... 
Jan van den Kerkhof
Tekst en foto’s: Jan Peeters

Als je Jan van de Kerkhof op het Haagplein in Helmond bezoekt en achterom gaat, weet je niet wat je ziet. Het lijkt 

wel of je in het buitenland bent! Al sinds 1978 is Jan bezig om zijn tuin zo mooi te maken als die nu is. Alles wat hij 

bijverdient, gaat in de tuin.

Jan is lange tijd huisschilder geweest, maar nu is hij 

al enkele jaren thuis. Zo kan hij al zijn vrije tijd in zijn 

tuin steken. Hij doet alles zelf: knippen en snoeien, 

knolletje eruit, knolletje erin. Jan: “Soms lijk ik net een 

kapper met al dat geknip. Als je dan aan de tafel zit en 

de waterval staat aan, geeft dat wel rust.”

Jan heeft ook nog een andere hobby: filmen. Die 

combineert hij ook met zijn tuin. Hij filmt namelijk 

graag bruidsparen. En waar kun je dat beter doen dan 

in zo’n prachtige tuin? Zo heeft al menig bruidje bij Jan 

in de tuin gestaan.

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, Cor van Mierlo en Patricia 

van Laerhoven.

Ontwikkeling en productie

Itch Creative Studio, Helmond

Reacties

Heeft u opmerkingen, suggesties of ideeën voor 

Bij Buurten? Wilt u meewerken als redacteur of 

fotograaf? Neem dan contact op met het team 

Communicatie via communicatie@wocom.nl of 

(0493) 49 76 66.
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WoCom doet er alles aan om de juiste informatie te verstrekken, maar is 

niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dit blad. Ook kunnen 

er geen rechten worden ontleend aan informatie in dit blad. Gebruik 
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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. 

Kijk op pagina 3 voor onze openingstijden 

tijdens de schoolvakanties.

De inloopmogelijkheden van onze spreek-

ruimtes in Lieshout en Helmond staan op 

www.wocom.nl/contact

 

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

Burenproblemen 
Iedereen wil graag prettig wonen in een leuke buurt. Soms lukt dat niet, omdat de relatie met de buren 

niet goed is. Een goed gesprek met de buren doet dan soms wonderen. Kijk voor meer informatie op: 

www.wocom.nl/buurtbemiddeling, www.overlastadvies.nl of www.problemenmetjeburen.nl


