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WoCom helpt huurders 
met dagelijks onderhoud 
Een huis is meer dan een stapel stenen. Het is een plek waar je je thuis voelt en waar je jezelf kunt zijn. Wanneer kleine 

ongemakken in huis, zoals een lekkende kraan, snel verholpen worden, draagt dit bij aan het wooncomfort. Ook 

het grotere onderhoud aan woningen kan zorgen voor meer woongenot. Als verhuurder is woCom verantwoordelijk 

voor het onderhoud aan uw woning. Een interview met Ruud Ronckers, teamleider Vastgoed Kwaliteit. 

Met een woningbestand van ruim 8.500 sociale  

huurwoningen, is het voor woCom een hele klus om 

alle huizen goed te onderhouden. Ruud Ronckers is 

teamleider Vastgoed Kwaliteit bij woCom. Hij ziet erop 

toe dat de woningen in optimale staat blijven. “We maken 

onderscheid tussen dagelijks onderhoud en planmatig 

onderhoud”, legt hij uit. “Als we spreken over dagelijks 

onderhoud, dan hebben we het over het onderhoud dat 

plaatsvindt naar aanleiding van een reparatieverzoek of 

de verhuizing van een huurder. Gemiddeld ontvangen we 

één reparatieverzoek per woning per jaar. Dat komt neer 

op zo’n 8.500 reparaties.” Naast het dagelijks onderhoud 

voert woCom planmatig onderhoud uit. “Het gaat dan 

om grootschalige klussen. Denk aan het vervangen van 

deuren en kozijnen, het opnieuw voegen van de gevel of 

het plaatsen van een nieuw dak.”

Snelle dienstverlening

Terug naar het dagelijks onderhoud. Want hoe werkt 

dat precies? “Stel, je hebt een lekkage in de badkamer. 

Dan kun je een reparatieverzoek bij ons indienen. Dat 

kan via Mijn woCom (mijn.wocom.nl), telefonisch of 

via de website. Wie kiest voor de eerste optie, vult een 

vragenlijst in. Is het onderhoud voor woCom? Dan 

wordt er automatisch een berichtje gestuurd naar de 

lokale aannemer. Die neemt vervolgens contact op 

om een afspraak in te plannen.” Sommige huurders 

vinden het prettig om het reparatieverzoek telefonisch 

door te geven. “Dat kan uiteraard ook. Zij kunnen 

bellen met 0493 49 76 66.  Een medewerker van onze 

klantenservice neemt dan de vragenlijst door.”

(lees verder op pagina 2)

Dienstverlening met meerwaarde

Ook tijdens de coronacrisis zijn we er voor u!   
WoCom heeft haar dienstverlening aangepast. Zo hebben wij ons kantoor moeten sluiten.

Dat betekent niet dat wij u in de kou laten staan. Wij zijn er voor u. Op de website leest u hoe.
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Zijn er nog vragen of onduidelijkheden over het 

(reparatie)verzoek? Dan neemt de opzichter contact 

op om naar de situatie te komen kijken. Hij schakelt 

vervolgens met de aannemer om zaken te verduide-

lijken.” Voor verzoeken of klachten met betrekking tot 

bijvoorbeeld de cv-installatie, kunnen huurders recht-

streeks contact opnemen met installatiebedrijf Kemkes. 

Kwaliteit en lokale betrokkenheid

Het team Vastgoed Kwaliteit kiest bewust 

voor aannemers uit de 4 werkgebieden van 

de woningcorporatie: Laarbeek, Helmond, 

Cranendonck/Heeze-Leende en Asten/Someren. 

“Lokale betrokkenheid vinden we belangrijk”, 

aldus Ruud Ronckers. “Bovendien kent een lokale 

aannemer het gebied en de wijk. Dat maakt onze 

service gemakkelijker en toegankelijker.” Naast die 

betrokkenheid hecht woCom veel waarde aan een 

langdurige relatie. “Veel van onze aannemers voeren 

al meer dan 30 jaar onderhoud uit aan onze woningen. 

Dat heeft veel voordelen. Ze kennen onze woningen, 

en soms ook de huurders, door en door. Zo leveren we 

kwalitatief beter werk voor onze huurders.”

Hieronder ziet u welke aannemer in welke gemeente 

het dagelijks onderhoud verzorgt:

• Asten en Someren: Aannemersbedrijf Hoebergen

• Cranendonck en Heeze-Leende: Vlassak 

Aannemingsmaatschappij

• Helmond: Bouwbedrijf Van den Heuvel

• Laarbeek: Aannemingsbedrijf Mas Claassen

V.l.n.r.: Paul van Rixtel (woCom), Henny Haazen (Hoebergen), Josienne 
Claassen (Mas Claassen), Jack Vlassak (Vlassak), Frans van den Heuvel 

(Van den Heuvel) en Ruud Ronckers (woCom)
Theo Terbeek 
verdient een bloemetje
Tekst: Jan Peeters  Foto: Hein Gijsbers

Niet alleen zijn overbuurvrouw Annie van Vught, 

maar eigenlijk de hele buurt vindt dat Theo 

Terbeek uit Helmond een bloemetje verdient. 

Vol lof spreken de buren over de prachtige 

bloemen die hij elk jaar met veel aandacht en 

liefde verzorgt in ‘hun’ hofje. 

Al zolang Theo aan het Hertoghof in 

Helmond West woont, verzorgt hij de 2 grote 

bloembakken die op het hofje staan. “Het is 

werkelijk prachtig. De bloemenzee fleurt de hele 

buurt op”, vertelt Annie. De overbuurvrouw van 

Theo overhandigde hem het bloemetje namens 

alle buren. “Hij verzorgt de bloemen vrijwillig 

en doet dit met ontzettend veel plezier. Dat kan 

iedereen waarderen en dat verdient dus wel een 

bedankje.” 

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. 

7,3
is de gemiddelde 

beoordeling van huurders 
over hun woonomgeving

7,9
is de gemiddelde beoordeling 
van nieuwe huurders voor 
‘het betrekken van een woning’

305
nieuwe keukens 

geplaatst

221
huurwoningen voorzagen 
we in 2019 van zonnepanelen

81,3% 
van de woningen heeft een 

‘groen’ label (C of hoger)

87%
van de huurders 
geeft minimaal 
een voldoende 
voor onze dienst- 
verlening

2019

ABC

Jaarverslag Feiten en cijfers uit 2019 
Wist u dat er het afgelopen jaar 41.574 telefoontjes binnenkwamen bij onze Klantenservice? En 545 

nieuwe huurders de sleutel van een huurwoning ontvingen? We hebben voor u enkele feiten en cijfers 

uit ons jaarverslag op een rij gezet. Bent u benieuwd naar al onze prestaties uit 2019? Kijk dan op  

www.wocom.nl/jaarverslag

Waarschuwing: 
onaangekondigd 
bezoek

Krijgt u onaangekondigd bezoek namens 

woCom? Vraag deze persoon dan om zijn/haar 

legitimatie voordat u hem of haar binnenlaat. Bij 

twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Wij zoeken dan voor u uit of het bezoek gepast 

is. Extra voorzichtigheid kan nooit kwaad. 

Geen haast? 
Wilt u buiten werktijd of in het weekend een reparatieverzoek indienen én heeft uw verzoek geen haast? Dan 

verzoeken wij u om de eerstvolgende werkdag contact met ons op te nemen. Bent u niet in de gelegenheid 

om tijdens kantooruren te bellen? Dan kunt u uw vraag ook altijd per e-mail stellen via info@wocom.nl
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Problemen met uw cv-installatie? 
Bel de installateur
Geen warm water of doet de verwarming het niet? Dan wilt u zo snel mogelijk geholpen worden. Bij een storing 

aan de CV, radiator, thermostaat of mechanische ventilatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met installateur 

Kemkes (0492) 54 76 85.

Uitzondering Beek en Donk , Heeze en Helmond 

U meldt uw storing rechtstreeks bij installateur Vaanster 

via (0900) 82 26 78 37 als u woont aan: 

• Kloostertuin 2-32, Beverstraat 10-161 of 

Hermelijnstraat 1-4 in Beek en Donk

• Berkelmanspad 6, de Schoolstraat 48-1 of  

de Schoolstraat 48-2 in Heeze

•  Wethouder van Deutekomplein 1-116 of  

Frans van Bommelstraat 28-82 in Helmond

Geen spreekuur 
Helmond en Lieshout

Ook woCom neemt maatregelen om verdere 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Het kantoor in Someren is gesloten. En er vinden 

tijdelijk geen spreekuren plaats in Helmond en 

Lieshout. Meer informatie hierover leest u op 

onze website.

Dringende vragen?

Heeft u dringende vragen of is er iets stuk aan 

uw woning? WoCom is telefonisch bereikbaar  

op (0493) 49 76 66.

“We doen dit  met elkaar” 
Onze dienstverlening in tijden van corona

Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder van 

woCom, zoekt graag de verbinding. Met samen-

werkingspartners, met collega-corporaties, maar 

vooral met huurders. Aan de ‘keukentafel’ maakt 

ze een praatje, stelt ze vragen, bespreekt ze  

kwesties en geeft ze antwoorden. Vanwege 

de coronamaatregelen kon ze ditmaal niet op 

bezoek bij de huurder. Ze dronk een kop koffie aan 

haar eigen tafel, terwijl ze thuis aan het werk was.

Daar zit ik dan. Geen gezellig gesprek met een 

bewoner, maar alleen in mijn eigen huis. Er is in 

korte tijd veel veranderd. Voor ouderen en kwets-

bare mensen misschien nog wel het meest. Even 

een boodschap doen of de hond uitlaten; juist 

de kleine dingen die ertoe doen zijn niet meer 

vanzelfsprekend. Ook voor woCom en voor mij 

persoonlijk was het wennen. Een overleg of een 

belangrijke afspraak moet telefonisch of per mail. 

Nu pas valt me op hoeveel dingen ik deed op 

kantoor, zoals bij het koffieapparaat nog even 

iets afstemmen met een collega. Nu ons kantoor 

dicht is vanwege de landelijke maatregelen, kan 

dat niet meer. Dat betekent dat ik goed moet 

bedenken welke zaken er lopen en wie ik daar-

voor moet bellen. Gelukkig doe ik dat niet alleen. 

Samen met alle woCom-medewerkers zorgen we 

ervoor dat de basisdienstverlening doorgaat. 

Het werk gaat door, maar niet op kantoor

Persoonlijk contact is belangrijk. Juist nu. Niet 

alleen voor ons, maar ook voor u als huurder. 

Daarom willen we, ondanks dat ons kantoor 

gesloten is, er voor u zijn. U kunt ons daarom 

gewoon bellen, mailen of bereiken via onze 

website. Is het noodzakelijk dat wij bij u langs-

komen, dan houden mijn collega’s minimaal  

1,5 meter afstand. Hebben dingen geen haast? 

Dan stellen we ze even uit. Bij een spoedreparatie 

of een urgent probleem, zoals een gaslek, water-

lekkage of een buitensluiting, kunt u uiteraard op 

onderhoud rekenen. Hiervoor zijn we 7 dagen in 

de week 24 uur per dag bereikbaar, ook nu.

Blijven doen wat nodig en mogelijk is

We zoeken altijd naar oplossingen om te blijven 

doen wat nodig en mogelijk is. Gelukkig denken 

ook bewoners actief mee. Dat is fijn. Zo stelde 

een huurder met verkoudheidsklachten voor 

om ons foto’s te sturen van een reparatie. Op die 

manier hoefde onze collega de woning niet in 

voor de beoordeling. Met dit soort kleine dingen 

maken we samen het verschil.

WoCom is er voor u

Het is een onzekere tijd en mogelijk raakt de 

coronacrisis u ook persoonlijk. Misschien kunt u 

door de gevolgen uw huur niet of niet helemaal 

betalen. Of maakt u zich zorgen om uw buren 

omdat ze op leeftijd zijn. Misschien zit u verlegen 

om een praatje. Neem gerust contact met ons op. 

Wij denken graag met u mee. Samen slaan we 

ons door deze periode heen. 

Zorg goed voor u zelf en uw naasten. Ik hoop 

snel weer bij u op de koffie te komen.

Op de 
koffie 
bij ...
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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
Ondersteuning Woonbond

Het jaar 2020 is alweer aardig op weg! Bij 

huurdersvereniging (HV) woCom Helmond is in 

die eerste maanden al van alles gebeurd. Veel 

zaken worden op de rit gezet en het bestuur van 

HV woCom Helmond heeft de eerste overleggen 

achter de rug. 

Bij deze vergaderingen is Anita Govaerts, 

adviseur van de Woonbond, aanwezig. Zij 

ondersteunt en adviseert ons wanneer dat nodig 

is. Alle huurders kunnen een beroep doen op de 

Woonbond. Hiervoor is een lidmaatschap nodig 

en dit moet kortgesloten worden met één van de 

vertegenwoordigers van HV woCom Helmond. 

Aan het lidmaatschap zijn veel voordelen 

verbonden. Zo vertegenwoordigt de Woonbond 

huurders in landelijke overleggen (met onder 

meer het ministerie en met Aedes). Ook 

ontvangen leden van de bewonerscommissies 

4 keer per jaar het magazine Huurwijzer (een 

magazine met belangrijke informatie voor 

huurders) én het magazine Huurpeil (gericht op 

professionals). 

Daarnaast worden we door Henny de Mirande, 

medewerker van de Woonbond, begeleid 

in onze overleggen met de overige woCom 

huurdersorganisaties. Hij adviseert het Platform 

ook bij het overleg met medewerkers en directie 

van woCom. 

Kortom, we kunnen terugvallen op de steun van 

de Woonbond. Goed om daarbij te vermelden 

is, dat de kosten van hun inzet door woCom 

worden gedragen. En die steun is hard nodig 

omdat volkshuisvesting best ingewikkelde 

materie is (geworden).  

Bewonersraad Laarbeek
Uw mening wordt gehoord

Beste huurders van Laarbeek,

Wij als Bewonersraad Laarbeek behartigen de 

huurdersbelangen van zo’n 2.000 voordeuren 

in Laarbeek. Om dit zo goed mogelijk te kunnen 

doen, hebben we jullie mening nodig.

In onze onderhandelingen met woCom en 

gemeente Laarbeek hebben we weer veel gehad 

aan de enquête die we tijdens de achterban- 

bijeenkomst van 2019 hebben afgenomen. 

In deze enquête hebben huurders hun stem 

kunnen laten horen. Om een voorbeeld te 

noemen: het herkennen en erkennen van 

armoede. Dit is in de prestatieafspraken vast-

gelegd. En er is door de gemeente Laarbeek 

een folder uitgebracht waarin duidelijk staat 

waar u voor extra ondersteuning terecht kunt.  

U kunt deze folder meenemen op onze volgende  

achterbanbijeenkomst.

Ook werken woCom, de Gemeente Laarbeek 

en Bewonersraad Laarbeek steeds beter samen. 

Wij blijven er bij beide partijen op hameren 

dat dit laagdrempelig moet zijn. Het is te gek 

dat betaalbaarheid in 2020 een steeds groter 

probleem aan het worden is voor huurders.

Daarom zien wij ook u graag weer op de 

eerstvolgende achterbanbijeenkomst om úw 

stem te horen. We laten u nog weten waar en 

wanneer deze plaatsvindt. 

 www.bewonersraadlaarbeek.nl

Bewonersraad de Pan
Wijziging huurtoeslag

Misschien komt ook u in aanmerking voor 

huurtoeslag. Per 1 januari is er namelijk een 

wijziging doorgevoerd in de regels voor 

huurtoeslag. Vóór 1 januari bestond er een 

harde grens voor wat betreft het inkomen, maar 

die grens is nu komen te vervallen.

Of u recht op huurtoeslag heeft, hangt af van 

uw inkomen, maar ook van uw vermogen, uw 

leeftijd, uw huur en of u alleen woont of met 

meerdere mensen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt, dan 

kunt u gratis een proefberekening maken 

op de website van de Belastingdienst:  

www.belastingdienst.nl/toeslagen. De schat-

ting is dat er dit jaar veel méér huurders recht 

hebben op de huurtoeslag. Het is zeker het 

proberen waard.

Wilt u op de hoogte blijven van eventuele 

wijzigingen of nieuwe items over het huren 

bij woCom? Kijk dan op de website van uw 

bewonersraad: www.bewonersraad-depan.nl 

Op onze site heeft u ook de mogelijkheid om u 

gratis in te schrijven voor onze nieuwsbrief!

 www.bewonersraad-depan.nl 

Van dakpan
Tot ac�eplande Pan

Heeze-Leende

Someren

Asten

Cranendonck

 www.hvwocomhelmond.nl

Elly van de Ven - Voorzitter van Bewonersraad de Pan

De huurdersorganisaties hebben in bovenstaande artikelen geen aandacht kunnen besteden aan de 

coronacrisis. Zij wensen iedereen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
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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?

BALLON

CADEAU

EEUW

ELKAAR

FEEST

FEESTELIJK

FELICITATIES

FLES

FOTO’S

GAST

GEBAK

GEZELSCHAP

JAREN

KAARSJES

KAARTJE

LAMPION

LEUK

MENSEN

NOOTJES

ONTMOETEN

PRET

PROOST

SAMEN

SLINGERS

SOCIAAL

SPEECH

TAART

TOEKOMST

TRAKTEREN

UITNODIGING

VERJAARDAG

VERSIERING

VLAG

VROLIJK

WENSEN

Stuur de oplossing van de puzzel vóór 30 juni 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 24 was: 

Met de deur in huis vallen. 
De prijswinnaars zijn mevrouw Boerenkamp uit Heeze en 

mevrouw Fransen uit Helmond. Gefeliciteerd met uw prijs! 

Buren. We hebben ze allemaal. Boven, onder, links of rechts. In de meeste gevallen is het fijn om buren te hebben. 

Het houdt de buurt levendig en gezellig. Toch kan het zijn dat buren overlast veroorzaken. Vaak zijn ze zich er niet 

of onvoldoende van bewust. Gelukkig ligt de oplossing vaak binnen handbereik. Een vriendelijk praatje met uw 

buurman of -vrouw lost vaak meer op dan een klacht bij woCom. 

Geluidsoverlast voorkomen 

De meeste klachten komen voort uit lawaai, zoals 

harde muziek, blaffende honden, schreeuwende 

kinderen, luidruchtige mensen of het geluid van een 

boormachine. In veel gevallen kan geluidsoverlast vrij 

makkelijk voorkomen worden. Door wat meer rekening 

met elkaar te houden. Zorg bijvoorbeeld dat het na 

22.00 uur stil is. Ga dan niet meer boren of stofzuigen 

en draai geen luide muziek meer. 

Overlast tijdens het buitenseizoen 

Het buitenseizoen komt er weer aan. Houdt u van 

gezellig barbecueën of een avondje rond de vuurkorf? 

Laat de buren niet meegenieten van de rook. Let op 

waar u de vuurkorf of barbecue neerzet. Denk aan de 

windrichting en praat na 22.00 uur zachter zodat de 

buren rustig kunnen gaan slapen.

Burenboekje
Als buren kunt u elkaar helpen om de buurt en 

de eigen leefomgeving leefbaar en gezellig te 

houden. Daarvoor heeft woCom een Burenboekje 

ontwikkeld. Hierin vind u praktische tips over hoe u  

het beste met uw buren kunt communiceren als het 

even niet zo fijn loopt. Vraag het boekje bij ons aan 

of kijk op www.wocom.nl/buren voor de digitale 

versie. 

W N E T E O M T N O O T J E S

P O E E G T S E E F C V O S R

M A U R E A R A M L E H E B E

W W H R A E D T A R F I O A G

F E P C T J N R S R T O N L N

E J N K S O C I A A L D T L I

E T A S I L E E T A G R C O L

S R A P E R E I T K J D A N S

T A M A I N C Z O L J R D A V

E A M N R I H C E E P S E L R

L K G E L T A R K G T H A V O

I U I E N T S O O R P G U S L

J I F N W S O N M K A B E G I

K A A R S J E S S E L F E N J

G N I G I D O N T I U L E U K

Houd rekening met elkaar en 
voorkom overlast 

Burenboekje
Voor iedereen die buren heeft

Een kijkje 
bij de buren

Wat te doen bij 
burenoverlast?

Doe de burentest en 
kijk wat voor buur u bent

Bent u een

Doe de test
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Woningstichting
Laarbeek

Woningstichting
Laarbeek

Woningstichting
Aarle-Rixtel

Woningstichting
Lieshout

Woningstichting
Beek en Donk

Beek en Donksche
Woningbouwvereeniging

(1920)

Stichting
Ouderenhuisvesting

Lieshout

Regionale 
Woningstichting

Meulenstat 

woCom

Woonmaatschappij
Helmond-West

R.K. Woning Bouw 
Vereniging Helmond West

Stichting 
Huisvesting

Ouderen Asten

Bij Buurten regionieuws

Wijkwandeling 
Helmond West

Het college van Burgemeester en Wethouders maakte in 

februari samen met de gemeenteraad, wijkraad, woCom 

en tal van betrokkenen een wandeling door Helmond 

West. Tijdens de wandeling maakten ze kennis met 

verschillende initiatieven uit de wijk en spraken ze met 

wijkbewoners. Naast de uitdagingen waar Helmond 

West nog voor staat, werd er vooral gesproken over de 

vooruitgang die de afgelopen jaren geboekt is.

Wist u dat het kunstwerk van de voormalige Radbouw 

Mavo in Asten weer een mooie plaats heeft gekregen 

op de hoek van de Bernard de Merodestraat en 

de Adelheid van Voornstraat? Leerlingen van het 

Varendonck College metselden, onder leiding  

van hun docent en Aannemersbedrijf Geven, een 

muurtje waarin de plaquette werd bevestigd.  

 

Het project is mede mogelijk gemaakt door gemeente 

Asten, woningcorporaties Bergopwaarts en woCom.

Plaquette Radboud Mavo in ere hersteld

Samen sterk
Juist nu willen we er extra voor de samenleving 

zijn. Zo bellen we onze oudere en kwetsbare 

huurders. Gewoon om te vragen hoe het met 

ze gaat. En of wij, als woCom, iets kunnen 

betekenen. Ook bieden we extra aandacht aan 

huurders met (plotselinge) betaalproblemen.  

Ook helpen we lokale zorgorganisaties bij 

hun woonzorgcomplexen met portier- en 

koeriersdiensten. En ondersteunen we lokale 

initiatieven die mensen en diensten met elkaar 

verbinden. Zo helpen we elkaar. Zo zijn we 

samen sterk.

WoCom doet-dag 12 mei uitgesteld
Ter bestrijding van het coronavirus zijn evenementen en samenkomsten tot 1 juni 2020 verboden. We vinden 

het verstandig ook de woCom doet-dag waarbij vele huurders en medewerkers samenkomen, uit te stellen.

WoCom 100 jaar 
Voor en met huurders aan de slag in jubileumjaar

WoCom zorgt al een eeuw voor goed en betaal-

baar wonen. Onze 100ste verjaardag willen we met 

bewoners vieren. Zo worden dit jaar alle 100-jarige 

huurders in het zonnetje gezet, krijgen pasge-

borenen een verrassing en steken medewerkers 

tijdens de woCom doet-dag letterlijk de handen 

uit hun mouwen in de 6 gemeenten waarin wij 

werkzaam zijn. Voor dat laatste zijn we nog 

steeds op zoek naar wijkwensen die we 

samen met bewoners kunnen vervullen. 

Een kinderboerderij opknappen, 

een minibieb plaatsen in een 

woonwijk of eindelijk dat wijkge-

bouw eens goed onder handen 

nemen? WoCom helpt.

Honderd jaar geleden, in 1920, werd 

de oudste voorloper van het huidige 

woCom opgericht: de Beek en Donksche 

Woningbouwvereeniging. Een mijlpaal die 

we willen vieren met een mooi cadeau voor de 

huurders. “We willen iets terugdoen voor en met 

onze huurders”, vertelt directeur-bestuurder Mirjam 

Kräwinkel. “Daarbij denken we aan sociale projecten 

die onze buurten en wijken, schoner en leefbaarder 

maken. Waarbij onze medewerkers zichtbaar actief 

bezig zijn in de wijk.”  

Wensen van huurders

Dit doet woCom door materiaal en extra handen 

beschikbaar te stellen. “Ideeën die een positief 

effect hebben op de wijk, de buurt of de straat en 

het plezier tussen bewoners onderling bevorderen, 

hebben onze voorkeur. Daarnaast moet de activi-

teit breed toegankelijk zijn en in of bij onze huur-

woningen plaatsvinden.” 

Wensen melden

De vervulling van de wensen zou 

plaatsvinden tijdens de ‘woCom 

doet-dag’ in mei. Omdat deze wordt 

uitgesteld kunnen huurders nog steeds 

leuke, bijzondere of ludieke wensen 

insturen. Heeft u een idee voor uw wijk, 

plaats of gemeente? Mail dit dan naar  

100jaar@wocom.nl of bel 0493-497666. Dan 

maken we er straks samen een echte feestdag van!  
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In 2020 bouwt woCom in Someren twee 

kleinschalige woonvoorzieningen. Eén voor 

ORO en één 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.

“Na het onthullen van het bouwbord werd 

het eindelijk een beetje ‘echter’ voor de 

toekomstige bewoners van het Paulus 

Project. Het was fijn om weer een stapje 

te zetten richting de daadwerkelijke start 

van de bouw. Vanuit Munnekenstraat, waar 

we nu woonlocaties huren van woCom, 

verhuizen twaalf bewoners straks mee naar 

de nieuwbouw. Maar… we hebben plek 

voor 24 mensen! Vragen genoeg dus, zoals: 

Wie zijn de ‘nieuwe’ bewoners? En: ken ik die 

nieuwe bewoners al van het werk of uit het 

dorp? 

Hoogste tijd voor antwoorden, tijd om elkaar 

te ontmoeten. Op 23 januari was het tijd voor 

de ontmoetingsavond bij de Viersprong in 

Someren. Het werd een gezellige avond waar 

door toekomstige bewoners al meegedacht 

kon worden over wat ‘fijn wonen’ voor hem 

of haar betekende. En dat kunnen hele 

kleine dingen zijn, zoals: een roze muur op 

je slaapkamer. Maar ook: gezellig samenzijn 

in de ontmoetingsruimte en buren die koffie 

komen drinken (dus buren, als jullie dit 

lezen, jullie zijn van harte uitgenodigd). Ook 

zien de bewoners graag een bar terug in de 

ontmoetingsruimte. We gaan onderzoeken 

of dat mogelijk is.

Het werd daarnaast ook een avond om 

een praatje te maken, elkaar te ontmoeten 

en voorpret te delen. Want als er iets heel 

duidelijk is en gevoeld werd die avond dan is 

het dat we niet kunnen wachten op de start 

bouw. We kijken er naar uit!”

Column

Groetjes,
Sandra Meyer

We kijken uit naar 
de start bouw

Basisschoolleerlingen 
LeerRijk geven 
klimaatadvies 

Hoe maken we Someren samen klimaatbestendig?  

Dat was de vraag die tijdens de Kinderraad aan 

leerlingen uit groep 8 van basisschool LeerRijk werd 

gesteld. De kinderen kwamen met verrassende 

antwoorden. Zo hadden ze onder meer het idee 

om water op te vangen in regentonnen. Met het 

regenwater kunnen de tuinen gesproeid worden. Ook 

werd geopperd om daken en tuinen te vergroenen 

met mos, zodat regenwater sneller opgenomen wordt. 

Gemeente Someren en vertegenwoordigers van 

Onweerstaanbaar Someren, Waterschap Aa en Maas, 

woCom, ZLTO en Rabobank hebben beloofd met de 

ideeën aan de slag te gaan.

Gemeente Someren plaatst landmarks (kenmerkende 

borden) bij projecten die een relatie hebben met het 

klimaat. Kijk voor meer informatie op:

 www.onweerstaanbaarsomeren.nl

AANPAK
WATEROVERLAST

Gezocht: inwoners van Heeze
WoCom stelt vanaf de zomer een gebiedsvisie op voor Heeze. Dat doen we, samen met de gemeente Heeze-Leende 

en andere belanghebbenden. In deze visie laten we zien hoe Heeze ervoor staat en wat er beter kan of wat we 

kunnen versterken. Die uitkomsten vertalen we vervolgens naar concrete maatregelen. Alle inwoners zijn van harte 

uitgenodigd om hierover mee te denken en praten. Zowel huurders als huiseigenaren.

Uw inbreng is belangrijk 

Door middel van een enquête wordt in beeld gebracht 

wat goed en minder goed gaat in Heeze. Ook komt 

er een avondbijeenkomst van maximaal 2 uur waarin 

we samen oplossingen bedenken. Dit alles wordt 

vastgelegd in een document dat verspreid wordt onder 

de inwoners. Uw inbreng is belangrijk voor een goede 

gebiedsvisie! Ook als u bijvoorbeeld alleen de enquête 

in wilt vullen, is uw hulp zeer welkom.

Aanmelden

Bent u (of kent u) een enthousiaste inwoner van Heeze? 

En denkt u graag mee over wat er beter kan? 

Meld u dan aan bij Ankie Verspeek vóór 1 augustus.  

Dat kan 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. 

Geboren in 2020? 
WoCom is jarig en dat moet  gevierd worden! Huurt u bij woCom en heeft u net een kindje 

gekregen? Stuur ons dan binnen 4 weken na de geboorte van uw zoon of dochter het  

geboortekaartje. U ontvangt dan tijdens ons jubileumjaar een leuke verrassing!

Foto: Eric Driessen
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In 2016 spraken we Mohammad ook al 

eens. Toen deed hij nog vrijwilligerswerk in 

gemeenschapshuis Den Donk, in het hart 

van Soerendonk. Op die manier wilde hij 

een bijdrage leveren aan het land dat hem 

verwelkomd heeft. Maar zijn échte droom 

was om in Nederland natuurkundeles 

te geven. Inmiddels heeft hij die 

droom waargemaakt. 

Mohammad geeft voortaan drie 

dagen per week les aan het Rythovius 

College in Eersel. Daarnaast volgt hij een 

lerarenopleiding aan de Fontys Hogeschool 

in Sittard. “Mede door deze kansen voel ik me 

zo thuis in Nederland’, zegt Mohammad trots. 

‘Zodra ik mijn studie succesvol heb afgerond, 

kan ik fulltime aan de slag in Eersel. Ik kan niet 

wachten totdat het zover is.”  

Thuis in Soerendonk 

Dat hij zich ook thuis voelt in zijn woonplaats 

Soerendonk, blijkt wel uit het goede contact 

dat hij heeft met zijn buren. Mohammad: 

“Jaarlijks is er een barbecue bij mijn buurman 

in de tuin. Ook alle verjaardagen vieren we 

samen. Heel gezellig. Ik weet niet of dat iets 

typisch Nederlands is, maar ik houd erg van 

de gastvrijheid in mijn buurt. Prettig dat je zo 

terug kunt vallen op je buren.” 

Klein maar fijn

Het huis van Mohammad is klein, maar fijn. 

De woning voelt inmiddels echt als zijn thuis. 

Ook is hij zeer te spreken over de rol van 

woningcorporatie woCom: “De lijntjes bij 

woCom zijn kort. Als je ze nodig hebt, zijn ze er. 

Ik ben erg tevreden.” 

Contact met het thuisfront 

De ouders en zus van Mohammad wonen 

in Noord-Holland, in Haarlem om precies te 

zijn. Ook zij voelen zich steeds meer thuis in 

Nederland. Zouden ze nog terug willen naar 

Syrië? ‘Nee, Nederland is ons nieuwe thuisland. 

De liefde voor Syrië, het land waar we geboren 

en getogen zijn blijft, maar we richten ons nu 

op een toekomst in Nederland.”

Regelmatig bezoekt Mohammad zijn ouders 

en zus in Haarlem en ook met zijn familie in 

Damascus heeft hij nog wekelijks contant. 

Helaas overleed kort geleden zijn oma. 

“Natuurlijk mis je op dat soort momenten je 

familie. Er wonen nog veel neven en nichten 

in Syrië. Het is toch je basis. Mijn fijne huis en 

de prettige leefomgeving hier in Soerendonk 

helpen wel in het gemis. En de nieuwe 

contacten die ik hier heb opgedaan zorgen 

ervoor dat ik hier nog wel een tijdje blijf.”

Mohammad Alneami vluchtte in 2013 met zijn ouders en zussen vanuit Syrië naar Nederland. 

Hij kwam uiteindelijk via verschillende asielzoekerscentra terecht in het pittoreske 

Soerendonk, waar hij een woning van woCom huurt aan de Van Schaiklaan. Nu, in 2020, is 

Mohammad volledig ingeburgerd en wil hij niet meer weg uit Nederland. “Ik heb het hier 

ontzettend naar mijn zin. Ik voel me hier thuis.” 

Mijn (t)huis en ik

“Mijn verjaardag vier ik samen met mijn buren”

Mohammad voelt zich 
thuis in Nederland
Tekst: Frans Verhoeven. Foto: Harrie Damen
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Hulp bij 
huurbetaling
 

De coronacrisis raakt iedereen. Verandert uw 

inkomen door het wegvallen van werk of door 

arbeidstijdverkorting? Dan kunt u misschien (tijdelijk) 

uw huur niet betalen. WoCom gaat u dan helpen.

 

Huurachterstand voorkomen

We hebben onze betalingsregels versoepeld 

en zoeken, samen met u, naar een oplossing. 

Misschien helpt een betalingsregeling, tijdelijke 

onderbreking of uitgestelde huurverplichting u 

door deze moeilijke periode te komen.

 

Geen huisuitzettingen

Ook zijn we tijdelijk gestopt met huisuitzet-

tingen als gevolg van huurachterstand. Huurders 

worden voorlopig alleen nog uit hun huis gezet 

bij criminele activiteiten en ernstige overlast.

 

Komt ú in de knel?

Neem dan tijdig contact met ons op.  

Samen komen we er wel uit. Mail naar 

huurincasso@wocom.nl of bel (0493) 49 76 66.

 www.wocom.nl/huur-betalen

WoCom behoudt het 
KWH-keurmerk

Elke dag werkt woCom aan het verbeteren van 

haar dienstverlening. Daarom vraagt het KWH 

(het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties) 

namens woCom huurders maandelijks naar hun 

mening. Wat gaat goed en wat kan beter? Met deze 

klantadviezen en inzichten gaat woCom vervolgens 

aan de slag. 

Een aantal huurders is kritisch, maar gelukkig 

is een ruime meerderheid tevreden met onze 

dienstverlening. Hierdoor behoudt woCom het 

keurmerk KWH-Huurlabel. Daar zijn wij trots op!

Bij Buurten nieuws

Ook een eeuw oud? 
Het zal u niet ontgaan zijn: in 2020 bestaat woCom 

100 jaar. Vanwege ons jubileum willen we dit 

jaar alle 100-jarige huurders verrassen. Wordt uw 

buurman, vriend of familielid 

dit jaar honderd? Laat het ons 

weten. Stuur een e-mail naar  

communicatie@wocom.nl of bel 

met (0493) 49 76 66.   

Jaarlijkse huuraanpassing
Jaarlijks voert woCom een gematigde huuraanpassing door. Hiermee sluiten wij aan bij het akkoord dat 

woningcorporaties hebben afgesloten met de Woonbond. Dit jaar wordt de huur, van sociale huurwoningen en 

garages, per 1 juli, met 2,6% verhoogd. Bij de overige woningen en garages stijgt de huur met 3,6% (99% van onze 

woningen krijgt een huuraanpassing van 2,6%).

Bezwaar

Heeft u de brief over de huuraanpassing ontvangen 

en bent u het hier niet eens? Dien dan vóór  

1 juli 2020 schriftelijk bezwaar in bij woCom.  

Op www.huurcommissie.nl vindt u meer informatie 

over de wettelijke regels rondom huurverhoging en de 

mogelijkheden voor bezwaar.

Heeft u te maken met een blijvende inkomensdaling? 

De woningcorporaties hebben onlangs met de 

Woonbond afspraken gemaakt voor huurders die 

een blijvend laag inkomen en een relatief hoge huur 

hebben. Deze huurders kunnen een huurverlaging of 

huurbevriezing krijgen. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor 

huurverlaging of huurbevriezing? Ga dan naar  

www.wocom.nl/huur. Hier leest u welke regels gelden 

en hoe u een aanvraag kunt doen.

Op welke manier 
gaat u de nieuwe 
huurprijs betalen?

• Betaalt u via een automatische incasso of via 

iDEAL, dan hoeft u niets te doen. Wij passen 

het bedrag tijdig voor u aan. 

• Betaalt u via een periodieke overboeking, dan 

wijzigt u zelf het bedrag bij uw bank.

• Betaalt iemand anders uw huur, bijvoorbeeld 

de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

of de gemeentelijke Kredietbank? Geef dan 

uw nieuwe huurbedrag door aan degene die 

de huur voor u betaalt. Zet een herinnering 

in uw agenda op 1 juni, zodat het nieuwe 

huurbedrag op tijd is aangepast.

Huurdersoordeel
gemiddeld 2019

Voel je thuis! 8,1

Algemene dienstverlening 7,4

Woning zoeken 7,9

Nieuwe woning 7,9

Huur opzeggen 8,0

Reparatie 8,0

Onderhoud 7,9

Meer huishoudens in 
aanmerking voor huurtoeslag
De Belastingdienst heeft nieuwe regels vastgesteld voor de huurtoeslag 2020. De inkomensgrenzen zijn verruimd. 

Dit kan betekenen dat u in 2020 wel in aanmerking komt voor huurtoeslag, terwijl dat vorig jaar niet zo was. 

Wijziging huurprijs bij zonnepanelen

Ook de regelgeving rondom het berekenen van de 

kosten voor zonnepanelen is gewijzigd. De kosten 

neemt woCom niet meer op in de kale huurprijs, 

maar als extra servicecomponent. Door de andere 

samenstelling van uw huurprijs kan dit ook van invloed 

zijn op uw huurtoeslag. 

Proefberekening huurtoeslag

Of u huurtoeslag krijgt, hangt af van uw huur, inkomen, 

leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. In 

2020 is er geen harde inkomensgrens meer waarboven 

al het recht op huurtoeslag vervalt. Het is dus zeker 

de moeite waard om te controleren of u recht heeft 

op huurtoeslag. Dit kan door een proefberekening te 

maken via de website van de Belastingdienst. 

 www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

 www.wocom.nl/huur
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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.

Pas op voor energieslurpers in huis
Heeft u een hoge energierekening, maar heeft u 

geen idee waar dat door komt? Misschien heeft 

u ongemerkt één of meerdere grote stroom-

verbruikers in huis. Sommige apparaten zijn 

namelijk echte energieslurpers.  

Niet alleen de wasdroger of een airconditioner 

vreten energie, ook een thuis-biertap, vijverpomp 

of groot televisiescherm verbruiken veel stroom. 

Bij een televisiescherm hangt het stroomverbruik 

ook af van het type scherm, het contrast en de 

helderheid. Een groot plasmascherm verbruikt al 

snel 485 kWh (110 euro) per jaar aan stroom, terwijl 

een kleinere led-televisie jaarlijks maar 155 kWh (35 

euro) elektriciteit nodig heeft. 

Tips

Blijf de baas over energieslurpers en gebruik elk 

apparaat zo efficiënt mogelijk. Draai pas een was 

als de trommel vol is en laat de televisie niet aan 

staan als er niemand kijkt. Daarnaast is het slim om 

een oude koelkast en andere oude huishoudelijke 

apparaten op tijd te vervangen. 

   

Groene tip 

Ik wil mijn woning 
aanpassen, mag dat?

WoCom geeft huurders zo veel mogelijk de 

vrijheid om hun woning naar eigen inzicht 

aan te passen. Wel moet een woning ook voor 

eventuele huurders na u aantrekkelijk en veilig 

zijn. Wilt u uw woning aanpassen? Dan moet u 

een aanvraag indienen voor een zogeheten Zelf 

Aangebrachte Voorziening (ZAV). Als u met ons 

overlegt, zijn er veel mogelijkheden. 

Onder een zelf aangebrachte voorziening verstaan 

we alle aanpassingen die u in uw woning aanbrengt 

om het woongenot te vergroten. Dat kan een 

luxe mengkraan zijn, maar ook een dakkapel, 

een keuken of een nieuw toilet. Ook als u een 

muur doorbreekt, noemen we dat een zelf aange-

brachte voorziening. Voor sommige veranderingen 

hoeft u geen toestemming te vragen, andere 

veranderingen mag u nooit zelf uitvoeren.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen voor een 

verandering aan uw woning? Vul dan het 

formulier ‘Ik wil mijn woning veranderen’ in op 

onze website. Voor een persoonlijk advies kunt u 

contact opnemen met één van onze opzichters. 

 www.wocom.nl/woning-veranderen

Helmond 
Hazenwinkel, Helmond

Brandevoort krijgt een nieuwe, kleine buitenbuurt aan 

de rand van de wijk. In februari bereikten de eerste 

woningen hun hoogste punt. De woningen worden 

als energie neutrale woningen gebouwd, zonder 

gasaansluiting. Al in juli hoopt woCom de nieuwe 

bewoners van de 22 sociale huurwoningen de sleutel 

te kunnen geven.

Annawijk, Helmond 

De Annawijk in Helmond ondergaat een flinke 

opknapbeurt. Eén van de projecten waar dat het 

eerst zichtbaar is, is het nieuwbouwproject aan 

de Postelstraat en Hoogeindsestraat. In februari is 

daar de start van de bouw van 21 energiezuinige 

huurwoningen feestelijk ingeluid. 

Budel
Nieuwstraat, Budel

Dankzij inspanningen van Bewonersraad De Pan krijgen

Budelse huurders binnenkort de kans om door te 

stromen. Op de locatie van voormalig garagebedrijf 

Verhoeven start deze zomer de bouw van 15 

energiezuinige huurwoningen voor 1- en 2-persoons 

huishoudens. Hiervan zijn de 5 nultredenwoningen op 

de begane grond levensloopbestendig.

Someren
Groote Hoeven, Someren

In Someren treffen we de voorbereiding voor de bouw 

van 16 grondgebonden sociale huurwoningen. Dit 

doen we samen met NBArchitecten, Hendriks Coppel-

mans en constructeur Archimedes. Na de bouwvak 

van 2020 starten we met de bouwwerkzaamheden. De 

woningen worden circulair gebouwd. Dit betekent dat 

er duurzaam gebruik wordt gemaakt van grondstoffen, 

producten en goederen. In een volgende Bij Buurten leest 

u hier meer over. 

PaulusProject, Someren 

Samen met gemeente Someren, ORO en Kempenhaeghe 

realiseren we 2 kleinschalige woonzorgvoorzieningen en 8 

levensloopbestendige huurwoningen. Dit voorjaar wordt 

de start van de bouw feestelijk ingeluid. Lees meer over 

het PaulusProject in de column van Sandra op pagina 9. 

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. Ook in deze tijd gaan de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk door. Waar nodig passen wij een aangepaste werkwijze toe.
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 Een verzorgde tuin, kleine moeite!
Naast het onderhoud aan uw woning, bent u als huurder ook verantwoordelijk voor het onderhoud aan uw tuin. 

Met een verzorgde tuin geeft u de woonomgeving een betere, veiligere en prettigere uitstraling. Want zeg nou zelf, 

een woekerende voortuin vindt niemand leuk, toch? Zeker niet als u weet dat hierdoor de kans op inbraak wordt 

vergroot. Maai daarom regelmatig het gras en houd uw tuin en de paden onkruidvrij. 

Voorkom wateroverlast

Wist u dat meer groen en minder tegels in de tuin helpt 

om 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. Vervang daarom tegels voor groen. U hoeft niet 

direct uw hele tuin tegelvrij maken. Een paar tegels 

door planten vervangen, heeft al een groot effect.  

En het staat nog gezellig ook!

Hulp nodig?

Kunt u uw tuin niet zelf verzorgen? Neem dan contact 

op met een van onze buurtbeheerders om samen naar 

een oplossing te kijken. 

Hoe veilig is 
uw trap?   
Veilig en gezond wonen vraagt om regelmatig 

onderhoud. Een deel van het onderhoud aan uw 

woning voert woCom uit, maar voor veel onder-

houdswerkzaamheden bent u zelf verantwoordelijk. 

Toch wordt onderhoud vaak vergeten of uitgesteld. 

Hoe staat het bijvoorbeeld met het onderhoud aan 

uw trap? Ik raad u aan om uw trap jaarlijks op de 

volgende punten te controleren:  

Een betrouwbare leuning

Dit klinkt vanzelfsprekend. Toch wordt dit nog 

wel eens vergeten. Controleer de leuning van 

de trappen in huis en zet deze indien nodig 

weer goed vast. 

Oppervlak van de treden

De treden van een trap mogen niet te glad zijn. 

Plaats zo nodig antislip-strips speciaal voor de 

trap. Deze kunt u bij de bouwmarkt kopen.

Stootborden 

Controleer bij dichte, vaste trappen of de 

stootborden niet losgetrapt zijn. Stootborden 

zijn de verticale delen tussen de treden. Zitten 

ze los? Met een hamer en spijkers maakt u ze 

weer stevig vast. 

Voorkom vocht  

Heeft u een kelder? Controleer uw keldertrap 

dan op houtaantastingen door vocht of 

insecten. Voorkomen is beter dan genezen: 

zorg voor een waterdichte afsluiting van de 

zijkanten van de trap en vul eventuele kieren 

op. Gebruik nooit te veel water wanneer u de 

trap dweilt. Een vochtige doek is voldoende 

om stof weg te nemen. 

Tip van de opzichter

C or

Voor welk onderhoud bent u  
verantwoordelijk?
U wilt prettig wonen in een goed onderhouden woning. Dat begrijpen we bij woCom heel goed. Daarom voeren we 

regelmatig onderhoud uit en handelen we reparatieverzoeken zo snel mogelijk af. Maar als huurder heeft u ook zelf 

reparatieverplichtingen. 

U bent als huurder verantwoordelijk voor kleine 

(herstel)werkzaamheden in uw woning. Dat staat 

zo in de wet. Denk hierbij aan binnenschilderwerk, 

bijvullen van de cv-installatie, vastdraaien van 

loszittende trapleuningen, smeren van sloten en het 

schoonhouden van de woning. 

Reparatiewijzer

Als er iets mis is in uw woning, is het goed om te weten 

hoe u die zaken kunt herstellen. Op onze website 

vindt u de Reparatiewijzer. Hierin staat van A tot Z 

beschreven hoe het zit met reparaties en onderhoud 

aan uw woning. Zo ziet u meteen wie waarvoor 

verantwoordelijk is en wie de kosten voor zijn rekening 

neemt. Heeft u toch nog vragen? Neemt u dan gerust 

contact met woCom op. Wij helpen u graag.

 www.wocom.nl/reparatieverzoek

...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 het coverartikel kon u hier al meer over gelezen. 

Peeljuweel Someren-Eind 

In Someren-Eind zijn 19 woningen aan de Novaliastraat 

voorzien van een nieuwe badkamer en nieuw tegelwerk 

in de keuken. Het leegstaande centrumgebouw van 

‘Peeljuweel’ is inmiddels gesloopt. Binnenkort wordt 

het binnenterrein opnieuw ingericht. Er komen 

nieuwe parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en een 

ondergrondse container. In de ruimte van de voormalige 

Mariaschool aan de Nieuwendijk realiseert woCom 

bovendien een nieuwe fietsenberging. 

Afronding project Maarheeze

In Maarheeze kregen 48 woningen aan de Jasmijn-

straat, Dahliastraat, Korenbloemstraat en de Smits van 

Oyenlaan duurzaam onderhoud. Aan de Dahliastraat 

werden 5 woningen zelfs al van het gas afgehaald. Deze 

5 woningen zijn onderdeel van een proef waarbij hoog-

waardige PVT-zonnepanelen niet alleen zorgen voor 

elektriciteit, maar ook voor de warmte van het water 

voor de boiler en warmtepomp. Met de resultaten 

leren wij hoe we straks ook andere woningen (voor wat 

betreft energie) zelfvoorzienend kunnen maken.

• Maai regelmatig het gras.

• Snoei struiken, hagen en bomen.

• Houd tuin en paden onkruidvrij.

• Maak van uw voortuin geen opslagplaats.

• Vervang tegels door groen.

Tuintips 
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Hoe betaalt u de huur? 
De eenvoudigste manier om uw huur te betalen is via automatische incasso. Uw huur wordt 

dan elke eerste dag van de maand automatisch van uw rekening afgeschreven. 

Kijk op www.wocom.nl/huur voor het aanmeldformulier. 

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.

© Copyright april 2020, woCom

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 

of vermenigvuldiging van teksten en foto’s uit deze uitgave zonder 

toestemming is niet toegestaan. 

Openingstijden woCom
WoCom is actief in de gemeenten Asten, 

Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, 

Laarbeek en Someren. 

Ons kantoor aan de Witvrouwenbergweg 2 in 

Someren is op maandag t/m donderdag van 

8.30 tot 17.00 uur geopend. Op vrijdag bent u 

tussen 8.30 en 12.30 uur welkom. 

Vanwege de landelijke coronamaatregelen 

is ons kantoor tijdelijk gesloten. Bezoek 

is alléén mogelijk op afspraak. Ook de 

inloopspreekuren in Helmond en Lieshout 

kunnen voorlopig niet doorgaan. Meer 

informatie vindt u op www.wocom.nl.

 

Telefonisch zijn we bereikbaar van 8.30 tot 

17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur op 

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

www.wocom.nl

De achterkant voor... 
de kinderen 
Ontworpen door: Vecteezy / nightwolfdezines

Alle inwoners van Nederland hebben hun best gedaan om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Ook woCom nam maatregelen om het aantal contactmomenten zo klein mogelijk te houden. Daarom op deze 

’achterkant’ ditmaal geen bewoner, maar een kleurplaat voor de kinderen.

Designed by Vecteezy

Stuur deze vóór 31 mei naar woCom, Bij Buurten, 

Antwoordnummer 24, 5710 VB Someren (postzegel 

niet nodig). Onder de mooiste inzenders verloten 

we enkele leuke prijzen.

Liever niet knippen in deze krant? Maak dan een kopie, 

download de kleurplaat op www.wocom.nl/bijbuurten of stuur 

een mailtje naar communicatie@wocom.nl. Dan mailen we de 

tekening om thuis uit te printen. Alvast heel veel tekenplezier.

Naam kunstenaar:

Adres:

 Leeftijd

Woonplaats


