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Fysiek op afstand, 
persoonlijk dichtbij
Nog niet zo lang geleden zocht woCom een nieuwe manager Wonen, iemand die niet alleen goed is in het verbeteren 

van dienstverlening, maar ook hart heeft voor klanten, collega’s en samenwerkingspartners. Een ‘mensenmens’, zeg 

maar. Sinds april vervult Désirée den Ouden deze functie. Ze startte in de ‘intelligente lockdown’, dus Désirée stond 

voor de uitdaging ‘persoonlijk dichtbij’ haar werk te doen, in een wereld waarin afstand de nieuwe norm is.

“Wat mij aansprak in deze baan is het menselijke aspect. 

Ik heb dat altijd belangrijk gevonden. Ik werkte voor 

verschillende woningcorporaties en altijd heb ik dankbaar 

gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van huurders 

en huurdersorganisaties. Vaak betrok ik die ook bij mijn 

plannen.” Dat is Désirée ook van plan bij woCom, ze heeft 

alle woongebieden al bezocht met de buurtbeheerders 

en kennisgemaakt met huurders en huurdersorganisaties. 

“Ik streef altijd naar maatwerk: het verschil maken voor 

mensen met en voor wie ik mijn werk doe, door me 

in te leven in hun vragen.” Daarvoor is goed contact 

onmisbaar. Dat is tijdens de coronacrisis een stuk lastiger 

dan daarvoor. Gelukkig zit woCom zo in elkaar dat alle 

medewerkers steeds weer zoeken naar mogelijkheden 

om samen te zorgen voor betrokken dienstverlening. 

Daar voelen ze zich verantwoordelijk voor. 

Hartverwarmend contact

“Al zien we jullie minder, we denken aan jullie”, dat 

was de boodschap die woCom haar huurders wilde 

meegeven. En: “Mocht er iets zijn, we zijn nog steeds 

bereikbaar.” In verschillende wijken organiseerde 

woCom daartoe verschillende acties. In Helmond 

deelden medewerkers ballonnen uit, in andere 

gemeenten plantjes, bosjes bloemen van een lokale 

anthuriumkwekerij. Huurders die echt op leeftijd 

zijn en niet zo gemakkelijk buiten de deur kwamen, 

werden verrast met een persoonlijk telefoongesprek. 

“Veel reacties waren echt hartverwarmend, soms heel 

emotioneel. Ze zagen weinig mensen en nu was er tijd 

en ruimte voor echt contact, een praatje, op afstand. 

Ook collega’s die vanuit hun functie nauwelijks contact 

(lees verder op pagina 2)

WoCom tijdens corona

Jubileumactiviteiten verplaatst naar 2021
WoCom bestaat dit jaar 100 jaar! Vanwege de coronamaatregelen is onze ‘woCom doet’-dag verplaatst naar 

2021. U kunt dus nog steeds leuke, bijzondere of ludieke wensen insturen voor deze dag. Heeft u een idee 

voor uw wijk, plaats of gemeente? Mail dit dan naar 100jaar@wocom.nl of bel (0493) 49 76 66.

Désirée den Ouden bij een bewonersbijeenkomst
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Buurtredacteur gezocht
Vindt u het leuk om af en toe iets te schrijven over uw woning, buurtgenoten, uw straat, buurt of wijk? Bent 

u vrij goed in fotograferen of wilt u dat weleens uitproberen? Of bent u een echte tekenaar, verhalenverteller 

of filmer? Dan bent u méér dan welkom in ons team van vrijwillige buurtredacteuren! Ervaring is niet 

noodzakelijk. Enthousiasme wel.

Interessante ontmoetingen

Drie keer per jaar komt de redactie van Bij Buurten 

bij elkaar en samen eten we dan een lekkere 

kom soep en broodjes. Het is altijd weer een 

gezellig samenzijn. We bekijken vervolgens welke 

onderwerpen aan bod komen in de krant en wie 

daaraan een bijdrage kan leveren. Buurtredacteuren 

komen vaak zelf met goede, creatieve ideeën en 

invalshoeken voor verhalen. Het bewijst maar weer 

eens dat onze huurders het beste weten wat er 

speelt in hun omgeving. De meeste redacteuren 

gaan per uitgave 1 of 2 keer op pad om een huurder 

of een activiteit te bezoeken en daar een korte 

reportage van te maken. Soms alleen, soms samen 

met iemand om de taken beter te verdelen. In 

ieder geval leidt het vrijwel altijd tot interessante 

ontmoetingen.

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u ook (buurt)redacteur worden? Of bent u 

nieuwsgierig naar wat het inhoudt? Stuur dan een 

berichtje naar communicatie@wocom.nl of bel  

(0493) 49 76 66.

Bij Buurten nieuws

Vervolg van pagina 1

hebben met huurders, gingen nu enthousiast mee de 

wijken in. Ook bewonersraden kwamen ons spontaan 

helpen! Dat we dit echt samen kunnen doen, is een 

cadeautje.”

Zo goed mogelijk blijven helpen

Ook op andere manieren paste woCom de 

dienstverlening aan om huurders en woningzoekenden 

zo goed mogelijk te blijven helpen. Bij een 

onderhoudsproject zijn we succesvol aan de slag 

gegaan met stappenplannen van de aannemer om 

contactloos te renoveren. Hierover leest u meer op 

pagina 11. Verder houden we rekening met de veiligheid 

van onze huurders en medewerkers als bijvoorbeeld 

iemand de huur opzegt: de verhuurmakelaar regelt dan 

in eerste instantie niet een huisbezoek, maar vraagt 

foto’s van alle ruimtes in de op te leveren woning. 

Nieuwbouwprojecten zijn helemaal niet stilgelegd; 

aannemers konden met de nodige maatregelen en 

aanpassingen gewoon aan de slag. Hoewel niet alle 

reparaties meteen uitgevoerd konden worden tijdens 

de eerste maanden van de lockdown, is toch 87% 

van het aantal reparatieverzoeken opgelost. “We zijn 

dankbaar voor het begrip van de huurders die toch 

even geduld moesten hebben”, zegt Désirée. “Inmiddels 

verloopt de afhandeling van reparatieverzoeken weer 

zoals voorheen. Ik raad mensen aan echt te bellen als 

er iets is. Mensen zijn op afspraak ook weer welkom bij 

ons kantoor in Someren en na de vakantie ook bij de 

spreekuren.” 

Voorlopig blijft een check bij alle contact nog belangrijk: 

is iedereen gezond? Zo blijven woCom-medewerkers 

fysiek op afstand en toch persoonlijk dichtbij.

Toosje Dekkers 
verdient een bloemetje

In deze uitgave van Bij Buurten geven we een 

bijzonder bloemetje aan een bijzondere persoon. 

Na 5 jaar stopt Toosje Dekkers als buurtredac-

teur van Bij Buurten. Namens alle redactieleden 

en de medewerkers van woCom bedanken we 

haar voor haar inzet!

In 2015 maakten we voor het eerst kennis met 

Toosje. Samen met haar man Frans keek ze uit 

naar hun verhuizing naar het nieuwbouwproject 

‘De Fontein’ in Lieshout. In de Bij Buurten-

column hield ze ons op de hoogte van de 

vorderingen van de bouw en hun thuis-gevoel. 

Van columnist werd Toosje vast redactielid. Ze 

bezocht vele huurders en activiteiten en tal van 

leuke bijdragen en artikelen vloeiden uit haar 

pen. Nu vindt Toosje het tijd om haar plek in de 

redactie over te dragen aan iemand anders. Wij 

kijken terug op een hele fijne samenwerking en 

hopen dat we Toosjes vrijgekomen plek in de 

redactie kunnen vullen met iemand die net zo 

enthousiast is als zij! 

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. 

Kloppen uw 
contactgegevens nog?
Wij blijven graag met u in contact. Per post, 

telefoon of e-mail. Daarom willen wij het graag 

weten als uw contactgegevens veranderen. 

Stuur een mailtje naar info@wocom.nl of bel  

om uw wijziging door te geven (0493) 49 76 66. 

Hulp bij huurbetaling
De coronacrisis heeft iedereen geraakt. Is uw inkomen 

veranderd? Bijvoorbeeld door het wegvallen van werk 

of door arbeidstijdverkorting? Dan kunt u misschien 

(tijdelijk) uw huur niet betalen. Neem in dat geval tijdig 

contact met ons op, want we zoeken graag samen 

met u naar een oplossing. Om huurachterstanden 

te voorkomen hebben we onze betalingsregels 

versoepeld. Misschien helpt een betalingsregeling, 

tijdelijke onderbreking of uitgestelde huurverplichting u.

Komt ú in de knel?

Samen komen we er wel uit. Mail naar

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



3Bij Buurten nieuws

“Weer in hetzelfde huis 
als mijn broers en zus” 
Verhuizing van 100 meter 

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.

Wat is Beek en Donk toch mooi. Overal om me 

heen zie ik groen. Op de Pater Becanusstraat 

loop ik langs een weitje. Dit was 26 jaar het 

uitzicht van Nellie van der Vrande-Vermeulen. Ik 

zeg bewust ‘was’, want sinds kort woont zij 100 

meter verder in wooncomplex de Regt. Daar 

huurt ze een comfortabel appartement met een 

niet minder mooi uitzicht op een dierenpark met 

kangoeroes, damherten en een pony. En met 

de zorgfaciliteiten, eetpunt en activiteiten van 

de Zorgboog binnen handbereik. Mevrouw Van 

der Vrande is 91 jaar. Dat zou je niet zeggen als 

je haar ziet. Oké, de ritjes met haar scootmobiel 

naar Gemert en Mariahout, daar is ze mee 

gestopt, maar deze vrouw staat nog midden in 

het leven.

Vier broers en zussen in één huis

Bij binnenkomst maak ik kennis met zoon Hennie, 

die als mantelzorger 2 keer in de week vanuit 

Nijmegen naar Beek en Donk komt. Vaak samen 

met zijn vrouw Lia. Om te helpen, bij te kletsen. In 

de oude woning hield hij haar tuintje bij. Helaas 

deed niet iedereen dat even goed. Ook wij vinden 

dat jammer, spreken daar huurders op aan, maar 

uiteindelijk blijft het de verantwoordelijkheid 

van de bewoner. Zijn moeder woonde daar 

lang en erg prettig, maar vond het op het laatst 

moeilijker. Werden deze ‘aanleunwoningen’ bij 

de Regt eerst alleen verhuurd aan ouderen, 

tegenwoordig geldt er geen leeftijdsnorm 

meer. Er kwamen jongere bewoners, die soms 

een andere taal spreken, waardoor ze minder 

aansluiting had. Hoe graag ze ook wilde. Nu zit 

ze weer tussen gelijkgestemden en vertelt ze 

me over de ‘Vermeulens’, waar ze als middelste 

van 12 kinderen opgroeide, van wie er 2 nog 

binnen de kilometer wonen en 3 zelfs in de 

Regt: 2 broers van 80 en 82 op dezelfde gang 

en een oudere zus van 95 in een groepswoning. 

Dat voelde als thuiskomen. Gelukkig zijn de 

coronamaatregelen versoepeld, waardoor ze 

weer bij elkaar op bezoek mogen gaan.

Inschrijftijd belangrijker dan woonduur

Mevrouw wilde al langer verhuizen naar dit 

moderne wooncomplex, maar viel door haar 

korte inschrijftijd steeds buiten de boot. Anderen 

stonden langer ingeschreven of kregen voorrang 

door een zorgindicatie. Heel ongelukkig, want 

zij en haar zoon gingen er lang van uit dat 

woonduur bepalend was, zoals in Nijmegen. 

In bijna alle andere Nederlandse gemeenten, 

ook in Laarbeek, is het echter belangrijk om 

voldoende inschrijftijd op te bouwen. Want 

er zijn helaas meer woningzoekenden dan 

vrijkomende huurwoningen. Dat betekent dat 

je niet even snel een woning kunt huren waar 

je je oog op hebt laten vallen. Je moet eerst 

inschrijftijd opbouwen. Dat is niet nieuw, toch 

blijkt dat vooral senioren en jongeren als het 

nodig is achter het net vissen, omdat ze niet of 

pas korte tijd ingeschreven staan. Inschrijven als 

woningzoekende kan vanaf 18 jaar. Wil je dan 

bijvoorbeeld op je 23e uitvliegen, dan heb je al 

een aantal jaren wachttijd opgebouwd en maak 

je veel meer kans op een woning. Misschien 

wel de woning die je al even op het oog hebt. 

Senioren, zoals mevrouw Van der Vrande, wonen 

over het algemeen prima op de plek waar ze nu 

wonen en zijn, begrijpelijk, niet zo bezig met 

verhuizen. Ben je dan ineens slechter ter been, 

dan is het fijn als je snel naar een gelijkvloerse 

woning of appartement met lift kunt verhuizen. 

Ik kan daarom niet vaak genoeg benadrukken je 

in te schrijven op www.wooniezie.nl. Dat is gratis. 

Mevrouw Van der Vrande woont hopelijk nog 

jaren in de Regt. Als ik naar buiten loop, zie ik 

haar balkonnetje. Daar stond ze afgelopen week 

nog. In het zonnetje. Terwijl de gymjuf vanaf de 

binnenplaats de bewoners opriep te bewegen 

op muziek. Lekker buiten, tussen al het groen.  

En tussen de mensen.

Op de 
koffie 
bij ...

In Bij Buurten informeren wij u over de meest 

uiteenlopende onderwerpen. Op onze website vindt 

u nog veel meer informatie. We lichten alvast enkele 

onderwerpen uit:

Hulp bij buitensluiting

Bij een afgebroken huissleutel of buitensluiting 

schakelt u zelf de hulp in van een slotenmaker. Wie 

uw deur open kan maken? Kijk op:

 www.wocom.nl/hulp-bij-buitensluiting

Buurtbemiddeling

Zijn er ergernissen en spanningen met uw buren?  

Dan kan een getrainde bemiddelaar u (gratis) helpen 

om er samen uit te komen.

 www.wocom.nl/ buurtbemiddeling

Goed om te weten!
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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
Huurdersvereniging, wat is dat eigenlijk?

Wij krijgen van sommige huurders wel eens 

de vraag: wat is en wat doet een huurders-

vereniging? Eigenlijk is die vraag heel simpel 

te beantwoorden: de huurdersvereniging 

behartigt de belangen van de huurders, dat is 

zo vastgelegd in de Overlegwet 2015. Nou is 

‘behartigen’ natuurlijk een containerbegrip. 

De huurdersvereniging is feitelijk de schakel 

tussen de verhuurder (woCom) en de huurder(s). 

Soms op individueel vlak, maar doorgaans 

op een breed vlak. We voeren overleg met de 

verhuurder over diverse onderwerpen en taken. 

Mogelijk voor de huurder niet altijd zichtbaar, 

maar vaak ingegeven vanuit een jaarplanning 

en vanuit een samenwerkingsovereenkomst. 

In die overeenkomst zijn de ‘spelregels’ 

opgenomen over de wederzijdse inspanningen 

en rechten (zoals adviesrecht, instemmingsrecht 

en informatierecht). 

De huurdersvereniging HV woCom Helmond, 

voor de huurders in het Helmondse gebied 

van woCom, is samengesteld uit minstens 2 

leden vanuit een bewonerscommissie. Elke 

wijk van de in totaal 6 wijken heeft haar eigen 

bewonerscommissie. Momenteel bestaat het 

bestuur van HV woCom Helmond uit 12 leden, 

die doorgaans 1 keer per maand bij elkaar 

komen. Statutair (volgens wettelijke regels) zijn 

alle huurders lid van HV woCom Helmond en 

kunt u dus een beroep doen op de diensten 

van de Huurdersvereniging (en ook van de 

Woonbond). 

Wilt u meer weten? 

Neem dan contact op met een van de leden  

van het Dagelijks Bestuur of met voorzitter  

Berry Smits (06 107 194 02). 

Bewonersraad Laarbeek
In memoriam

Tot ons grote verdriet 

is ons bestuurslid 

en penningmeester 

Henk Coppens op 

vrijdag 12 juni 2020 

overleden. Hoewel 

Henk al rond juli 

2019 wist dat hij ernstig ziek was, heeft hij 

zich tot op het laatst met hart en ziel ingezet 

voor de bewonersraad. Henk heeft dit járen 

voor alle huurders in Laarbeek gedaan en 

sinds 2015 ook nog voor alle huurders van het 

gehele werkgebied van woCom. Zijn enorme 

betrokkenheid en kennis van zaken, maar ook 

zijn grote gevoel voor humor en de hartelijke 

manier waarop hij met mensen om wist te gaan, 

zullen wij ontzettend gaan missen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen alle sterkte toe in deze moeilijke 

periode.

Bewonersraad de Pan
Enthousiaste vrijwilligers gezocht

Wij zijn op zoek naar enthousiaste 

vrijwilligers die ons team komen 

versterken voor de gemeenten 

Heeze/Leende en voor Someren/Asten. Wij 

streven namelijk naar 4 bestuursleden voor 

iedere gemeente die wij vertegenwoordigen. 

Onze huidige bezetting is als volgt:

- 4 mannen voor de gemeente Cranendonck;

- 2 mannen voor gemeente Heeze/Leende;

- 3 mannen en 1 vrouw voor Someren/Asten.

Het betreft vrijwilligerswerk met een vergoeding 

van de gemaakte onkosten. Wij vergaderen een 

paar avonden per maand, behalve in juli en 

augustus. Bent u huurder van woCom, beschikt 

u over eigen (auto)vervoer, heeft u een eigen 

pc waarmee u goed kunt omgaan én wilt u ons 

team komen versterken en de belangen van 

huurders behartigen? Stuur dan uw cv naar 

secretariaat@bewonersraad-depan.nl of kijk op  

www.bewonersraad-depan.nl/bestuur/vacatures 

We verwelkomen graag ook vrouwelijke 

bestuursleden. Onze voorzitter Elly van de Ven, 

de enige vrouw in ons team, neemt na 25 jaar 

inzet voor huurders en woCom afscheid van 

de bewonersraad. Wij zijn dankbaar voor haar 

tomeloze inzet, en haar hart voor de huurder. 

Vicevoorzitter Jo Noten neemt haar taken over.

Nieuwsbrief

Wij geven regelmatig een digitale nieuwsbrief 

uit met informatie en tips voor de huurders 

van bovengenoemde gemeentes. Ontvangt u 

deze nog niet? Schrijf u dan alsnog in via onze 

website. 

Van dakpan
Tot ac�eplande Pan

Heeze-Leende

Someren

Asten

Cranendonck

 www.hvwocomhelmond.nl

 www.bewonersraadlaarbeek.nl

 www.bewonersraad-depan.nl 

Algemene Ledenvergadering
HV woCom Helmond op 1 oktober

Huurdersvereniging woCom Helmond houdt  

op donderdag 1 oktober de (uitgestelde) 

Algemene Ledenvergadering in Wijkcentrum 

Westwijzer (Cortenbachstraat 70). De vergadering 

begint om 19.30 uur en de agenda vindt u op  

www.hvwocomhelmond.nl. We nodigen graag 

alle huurders uit. Na de vergadering is er tijd om 

na te praten onder het genot van een hapje en 

een drankje. Reserveer 1 oktober alvast in uw 

agenda.
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Het huishoudboekje van woCom 2019
Ook woCom heeft 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 2019 voor u op een 

rijtje gezet.

Investeren in prettig wonen

Het meest investeren we in het op peil houden van de 

kwaliteit van onze woningen. Zodat u prettig, gezond 

en veilig kunt wonen. Aan reparaties, onderhoud en 

verduurzaming gaven we in 2019 ruim 23,7 miljoen 

euro uit. Dat klinkt misschien als veel, maar het gaat 

ook om heel veel reparatieverzoeken (bijna 7.000),  

verhuizingen (557) en onderhoudswerkzaamheden 

(2.375 woningen) waarbij we ook meteen moge-

lijkheden voor verduurzaming benutten. Ook 

investeren we in betaalbaarheid. Wij vragen daarom 

gemiddeld 64% van de huur die we wettelijk mogen 

vragen. Zo blijven onze woningen betaalbaar. We 

investeren daarnaast in de woonomgeving. Voor 

schone, veilige en vooral prettige wijken. Bijvoorbeeld 

met goede verlichting in achterpaden of door 

containers te plaatsen om samen op te ruimen. 

Ook steunen we initiatieven van bewoners, zoals 

schoonmaakacties en activiteiten op Burendag. 

Belastingen 

Met veel minder plezier gaven we in 2019 bijna 

11 miljoen euro uit aan belastingen. Meer dan de 

helft daarvan was de ‘verhuurderheffing’, een extra 

belasting speciaal voor sociale huurwoningen. Dat geld 

gebruiken we natuurlijk veel liever voor betaalbare 

huurwoningen. 

Saldo

Als gevolg van forse onderhoudsuitgaven en investeringen, 

om bijvoorbeeld onze woningen energiezuiniger te 

maken, geeft woCom de komende jaren meer uit dan 

er binnenkomt uit huuropbrengsten of verkoop van 

woningen. In ons huishoudboekje over 2019 komen 

we 13,4 miljoen euro tekort. WoCom leent geld als dat 

nodig is voor investeringen in de kwaliteit van woningen 

of nieuwbouw. Maar uiteraard niet meer dan we nodig  

 

hebben. Voor de komende jaren heeft woCom rekening 

gehouden met dit verlies. U hoeft dus niet te vrezen voor 

extra huurverhoging of uitstel van onderhoud. 

Benieuwd naar een gedetailleerd overzicht van onze 

inkomsten en uitgaven? Kijk dan op: 

 www.wocom.nl/huishoudboekje

Afscheid voorzitter De Pan
Elly van de Ven: bevlogen belangenbehartiger met oog voor de realiteit

Elly van de Ven neemt afscheid 

als voorzitter van 

Bewonersraad de 

Pan. Maar liefst 25 

jaar zette zij zich 

met veel energie 

in voor huurders 

en woCom. Bij 

woCom hebben 

we Elly leren 

kennen als een sociaal 

betrokken persoon die 

graag een stap extra zet. Altijd bereid om mee te denken 

of een extra bijeenkomst bij te wonen. In de fusie met 

Laarbeek heeft ze ons bijvoorbeeld met enthousiasme 

geholpen en ze zocht actief de samenwerking met 

andere bewonersorganisaties in ons werkgebied. 

De belangen van huurders stonden voor Elly altijd 

voorop, en toch had ze oog voor de realiteit en de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van woCom. Als 

we haar een ‘nee’ moesten verkopen, gaf ze zich niet 

snel gewonnen; ze daagde onze medewerkers uit om 

haar te overtuigen en alles goed uit te leggen. Dat deed 

ze goed, want dan kon Elly het ook uitleggen aan haar 

achterban. Die dialoog met bewonersorganisaties, 

-commissies én met huurders vinden wij belangrijk. 

Huurders zijn onze belangrijkste bron van informatie 

en zij laten ons als geen ander weten wat er goed en 

niet goed gaat.

Wij wensen Elly nog veel energie waarmee ze haar 

vrijgekomen tijd op haar manier kan invullen. Jo Noten, 

de nieuwe voorzitter, is voor woCom een vertrouwd 

gezicht omdat hij zich ook al tientallen jaren inzet voor 

de bewonersraad.

Geboren in 2020? 
WoCom is jarig en dat moet  gevierd worden! Huurt u bij woCom en heeft u net een kindje gekregen? Stuur of mail ons dan binnen  

4 weken na de geboorte van uw zoon of dochter het geboortekaartje. U ontvangt dan tijdens ons jubileumjaar een leuke verrassing!

+56,1

In Uitn

Sal

Veranen
+11,2 

Hurre
+56,1 

Sube0,0 

Bedragen in miljoenen euro’s

Lea-0,2

Repi-3,5

Ni-7,2 

Oraie-9,8 

Belneenerrin-10,9 

Ren-11,6 

Afl-17,3 

Oneeurn-20,2 
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WoCom is, ondanks haar grote werkgebied, een betrokken woning-

corporatie die graag dicht bij de huurders staat. Daarom zijn er 

vaste contactpersonen voor onze huurders. Op kantoor én in de wijk.  

Zo werken we aan goede, heldere communicatie en korte lijnen.

In Helmond West werkt 

Miranda van Loo als consulent 

Wonen en Buurten. Een 

nieuw gezicht in de wijk. 

Buurtredacteur Jan Peeters 

ging met haar in gesprek. 

Waar kan ik voor terecht bij de consulent Wonen en 

Buurten?

De consulenten Wonen en Buurten hebben antwoord 

op vragen zoals: Welke plannen heeft woCom voor 

bijvoorbeeld herontwikkeling, groot onderhoud of 

verbeteringen? En wat kan een bewoner doen als hij 

of zij een goed idee heeft voor een activiteit om de 

leefbaarheid in zijn wijk, buurt of straat te vergroten? 

We informeren daarnaast ook huurders, halen ideeën 

op, reageren op signalen en benutten kansen. Als 

er overlastsituaties zijn, zijn wij het persoonlijke 

aanspreekpunt voor huurders en betrokkenen. Daarbij 

vinden we het belangrijk mensen met respect te 

behandelen en aandacht te hebben voor de verschillen 

tussen mensen. En als er mogelijkheden zijn voor het 

uitwerken van bewonersinitiatieven, dan willen we 

graag dé grote motivator zijn die bewoners inspireert en 

ondersteunt, samen met de buurtbeheerder.

Wat maakt het werk zo leuk?

In april van dit jaar ben ik bij woCom begonnen als 

consulent Wonen en Buurten. Voor mij is het werk niet 

onbekend, omdat ik al jaren werk als woonconsulent. 

Ik heb bij diverse corporaties gewerkt. Wat mijn werk 

nu zo leuk maakt? Dat is, dat geen enkele dag hetzelfde 

is. Dan zit ik op kantoor en dan ben ik weer de wijk in. 

De vele contacten met huurders vind ik leuk. Maar ook 

de contacten met de sociaal netwerkpartners. Zijn er 

problemen, dan zijn juist zij belangrijk om mee op te 

trekken. Ook de contacten en een goede samenwerking 

met de verschillende bewonerscommissies vind ik 

belangrijk. Zij zijn immers de ‘ogen en oren’ van de wijk. 

Heeft elke consulent zijn eigen werkgebied? 

Ja, zo is mijn werkomgeving Helmond West. Daar werk 

ik samen met mijn collega, buurtbeheerder Paul Aarts. 

Zijn er vragen of opmerkingen die over leefbaarheid 

in Helmond West gaan, dan kunnen huurders bij ons 

terecht. Mijn collega Ans Custers doet hetzelfde in de 

Helmondse Annawijk en Brandevoort. In de andere 

werkgebieden waarin woCom actief is, werken mijn 

collega’s Birgit Colen (gemeenten Heeze-Leende en 

Cranendonck), Ellen Vereijken (gemeenten Someren en 

Asten) en Harriët van Lierop (gemeente Laarbeek).

WoCom: bereikbaar 
en benaderbaar 

Wij vinden het belangrijk om bereikbaar en 

benaderbaar te zijn. Heeft u een vraag over 

uw woning? Is er iets stuk? Zoekt u een andere 

woning of heeft u moeite met het betalen van 

de huur? Neem dan contact met ons op. 

Op afspraak in Cranendonck

In Helmond en in Laarbeek houden we elke 

week een spreekuur. Wist u ook dat we in 

Cranendonck een kantoortje hebben aan het 

Gezondheidsplein in Budel? We organiseren 

hier geen inloopspreekuren, maar ontvangen 

huurders en woningzoekenden op afspraak. 

Wilt u hiervan gebruikmaken? Maak dan een 

afspraak met ons: (0493) 49 76 66.  

Het gezicht van woCom in de wijk: 
de consulent Wonen en Buurten
Tekst en foto’s: Jan Peeters

Bij Buurten regionieuws

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 u zelf, 

uw buurman, vriend of familielid 

dit jaar honderd? Laat het ons 

weten. Stuur een e-mail naar 

communicatie@wocom.nl of bel 

(0493) 49 76 66 

Inspanning én ontspanning 

in Houtsdonk
Foto’s: Jan Peeters

In de Helmondse wijk Houtsdonk zijn in juli een 

social sofa onthuld én een jeu-de-boulesbaan 

geopend. Na de feestelijke opening door 

wethouder Harrie van Dijk werd er meteen een 

potje gespeeld. “De nieuwe initiatieven kunnen 

de saamhorigheid in Houtsdonk alleen nog 

maar verder vergroten” aldus de wethouder.
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In 2020 bouwt woCom in Someren twee 

kleinschalige woonvoorzieningen. Een voor 

ORO en een voor Kempenhaeghe. Een bijzonder 

project voor bijzondere bewoners. Sandra Meyer, 

wijkmanager bij ORO, deelt in deze column haar 

ervaringen en die van de toekomstige bewoners.

“Donderdagochtend 28 mei… Mijn telefoon 

gaat al in alle vroegte… onbekend nummer, 

maar dat gebeurt natuurlijk wel vaker...  

Ik neem op en hoor: ’Sandra ik ben blij!!’ Even 

moet ik nadenken. Wie is dit…? Dan herken 

ik zijn stem en begrijp ik het: het is een van de 

toekomstige bewoners van het PaulusProject. 

Hij heeft de nieuwsbrief ontvangen en 

gelezen dat de bouw gaat starten! We 

hebben er allemaal naar uitgekeken en hij 

ook, zo te merken. Wat een leuk begin van de 

ochtend, dit telefoongesprek!

Het bericht over de start van de bouw 

was extra fijn nieuws, gezien alle corona- 

maatregelen die ook ORO heeft moeten 

nemen. Woonlocaties ‘op slot’, dagbeste-

dingslocaties gesloten; alles was anders 

dan anders voor onze bewoners, voor de 

ouders/cliëntvertegenwoordigers en voor  

de medewerkers. Dit positieve nieuws 

maakt dat we nu echt naar het PaulusProject 

kunnen gaan toeleven!

Ondertussen is er een smoelenboek gemaakt 

van de toekomstige bewoners, zodat ze 

weten wie wie is. En zijn de appartementen 

en studio’s verdeeld. Daarmee weet iedereen 

nu ook waar hij of zij komt te wonen en naast 

wie. Over een tijdje hopen we alle toekomstig 

bewoners met hun cliëntvertegenwoordigers 

uit te kunnen nodigen voor het leggen van 

de eerste steen. Hoe we dat vorm gaan geven 

met alle maatregelen rondom corona? Dat 

moeten we nog even bekijken. Hoe dan ook: 

we maken er een feestje van! Yes, eindelijk 

zijn we gestart! Ik ben blij!”

Column

Groetjes,
Sandra Meyer

Yes, eindelijk zijn we 
gestart!

Gezocht: inwoners van Heeze
Binnenkort gaat woCom samen met de gemeente Heeze-Leende en andere belanghebbenden een gebiedsvisie 

opstellen voor Heeze. In een gebiedsvisie laten we zien hoe Heeze ervoor staat en wat er beter kan. Dit vertalen we 

vervolgens samen naar concrete maatregelen. 

Graag nodigen we inwoners (zowel huurders als woning-

eigenaren) uit om met ons mee te praten over bijvoorbeeld 

de openbare ruimte in Heeze, de verdeling tussen huur-  

en koopwoningen, leefbaarheid en voorzieningen. Aller-

eerst door het invullen van een enquête, waarmee we in 

beeld kunnen brengen wat goed en wat minder goed 

gaat in Heeze. Daarna vindt er een (avond) bijeenkomst 

plaats, waarin we samen oplossingen bedenken. Alles 

leggen we vast in de gebiedsvisie, een document dat we 

verspreiden onder de inwoners van Heeze. 

Uw inbreng is belangrijk voor een goede gebiedsvisie!

Ook als u bijvoorbeeld alleen de enquête in wilt 

vullen, is uw hulp zeer welkom! Dus, bent u (of kent 

u) een enthousiaste inwoner van Heeze? En denkt u 

graag mee over wat er beter kan? Meld u dan vóór 11 

september aan via a.verspeek@wocom.nl of  bel naar 

(0493) 49 76 05. De volgende gegevens ontvangen we 

graag bij uw aanmelding: naam, adres, telefoonnummer 

en e-mailadres. Heeft u zich al eens aangemeld? Dan 

hoeft u dit niet nogmaals te doen. 

Gebiedsvisie Someren-Eind afgerond
In de eerste helft van 2020 werkte woCom, samen 

met huurders, woningeigenaren, Bewonersraad 

de Pan, dorpsraad Someren-Eind, de gemeente en 

andere belanghebbenden aan een gebiedsvisie voor 

Someren-Eind. Dat startte met een enquête die bijna 

100 personen hebben ingevuld. Hieruit kwamen de 

sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen 

naar voren. Van daaruit keken we naar de knelpunten 

en hoe deze aangepakt kunnen worden. Hier zijn 

verschillende maatregelen voor bedacht. De informatie 

over Someren-Eind, de sterktes en zwaktes, de visie 

en een uitvoeringsprogramma zijn verwoord in de 

gebiedsvisie. Dit document wordt eind september 

onder de inwoners van Someren-Eind verspreid. De 

maatregelen uit de visie worden vanaf eind 2020 

uitgevoerd.

Nieuwsgierig? 

De gebiedsvisie vindt u vanaf eind september op: 

 www.wocom.nl/gebiedsvisie-someren-eind

Inwoners van Lieshout gezocht 
Begin 2021 gaat woCom aan de slag met een 

gebiedsvisie voor Lieshout. Ook voor deze 

gebiedsvisie zijn we alvast op zoek naar enthousiaste 

inwoners die een bijdrage willen leveren.  Bent u (of 

kent u) een enthousiaste inwoner van Lieshout?  

En denkt u graag mee over wat er beter kan?  

Meld u dan alvast aan bij Ankie Verspeek: 

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

 

De volgende gegevens ontvangen we graag bij 

uw aanmelding: naam, adres, telefoonnummer en 

e-mailadres. 

Winnaars kleurwedstrijd
In onze huurwoningen wonen heel wat jonge 

kunstenaars. Dat blijkt wel uit de vele mooie en kleurrijke 

kleurplaten die we hebben ontvangen, na de vorige 

uitgave van Bij Buurten. Deze 6 inzenders hebben met 

hun inzending een creatief pakket gewonnen. Wij wensen 

iedereen veel knutselplezier toe! 
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“Eindelijk heb ik een wit huis”

Nelly Claassen is blij  
met haar gerenoveerde woning
Tekst en foto’s: Patricia van Laerhoven

Aan het Vogelsplein in Budel-Schoot hebben 12 woningen een complete metamorfose ondergaan. Nelly 

Claassen is er maar wat blij mee, vertelt ze van onder de gezellige overkapping in haar achtertuin, haar 

favoriete plek bij haar (t)huis. 

Ongeveer 20 jaar woont Nelly nu aan het 

Vogelsplein, samen met haar vriend Harrie. Nelly’s 

enige dochter is inmiddels uitgevlogen en heeft zelf 

alweer 2 dochters. “Ook Harrie beschouwt ze als zijn 

kleinkinderen”, vertelt Nelly. Met aan de voorkant het 

plein met plantsoen en aan de achterkant het terrein 

van Jong Nederland, voelen Nelly en Harry zich 

helemaal thuis in het groen. 

Zeverbankske 

Nelly vertelt dat de bankjes in het plantsoen 

geregeld worden gebruikt om ’s avonds even bij te 

praten met de buurtbewoners. “Het zeverbankske, 

noemen we dat. Met corona is dat wel minder. Dat 

is jammer.” Dat het onderlinge contact goed is, bleek 

ook in de aanloop naar de grote renovatie van de 

woningen. “Er was eerst een informatiebijeenkomst 

waarin we konden aangeven wat we graag wilden. 

Bijna alles heeft woCom opgepakt en uitgevoerd.” 

De zonnepanelen waren voor sommige ouderen 

wel een struikelpuntje, daar wilden ze eigenlijk 

liever geen geld aan uitgeven. Nelly en Harrie wisten 

de mensen er toch van te overtuigen dat het juist 

geld zou opleveren en uiteindelijk liggen ze nu op 

de daken. “Laatst kwam een buurvrouwtje naar me 

toe met de jaarrekening van de energie. Er stond 

500 euro op de afrekening en het vrouwtje was 

dolblij toen ik haar uitlegde dat ze dat niet hoefde te 

betalen, maar het juist terug zou krijgen.”

Dikke laag isolatie

Nelly en Harrie vermoeden dat ze ook geld 

terugkrijgen. Niet alleen door de zonnepanelen, ook 

door alle isolatie die is aangebracht. “Je merkt het 

verschil heel goed. Eerst waaide het gewoon in huis.” 

Er is dan ook heel wat aangepakt: de nieuwe kozijnen 

zijn voorzien van driedubbel glas en op de gevel en 

het dak is een dikke laag isolatie aangebracht. Die 

gevel is nu voor een deel wit geschilderd en deels 

voorzien van mooie steenstrips. In het dak zit een 

mooi dakraam. “Nu heb ik eindelijk een wit huis, 

dat heb ik altijd al mooi gevonden.” Ook binnen 

is er van alles opgeknapt. Zo is er een slaapkamer 

verbouwd tot ruime badkamer met toilet. In het 

oude badkamertje is een wasmachineaansluiting 

gekomen. De keuken is vernieuwd en ook het toilet 

beneden. “Het heeft lang geduurd en dat was soms 

lastig, maar we zijn echt heel tevreden met het 

resultaat.”

Tweede huiskamer

Nelly en Harry zijn vaak in hun tuin te vinden, tussen 

de plantjes en de bloemetjes. En Harries olifanten 

in alle soorten en maten en Nelly’s engeltjes. Ze 

halen ze overal vandaan en zeker als ze op vakantie 

zijn, moet er iets toegevoegd worden aan de 

verzameling. Soms verrast een kleinkind of een 

nichtje ze met een mooi zelf geknutseld engeltje of 

olifantje. Zo’n kunstwerkje krijgt dan een ereplekje, 

bijvoorbeeld onder de overkapping. Daar hebben 

Nelly en Harrie een fijn zitje, een eethoek en nog een 

tafel met stoelen. Een groot deel van de meubels en 

accessoires is eigenhandig door Harry gemaakt of 

opgeknapt. Met recht noemt Nelly het ‘mijn tweede 

huiskamer’. 

Mijn (t)huis en ik
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Heeft u weleens gedacht aan zonnepanelen op uw huis? 

Met zonnepanelen draagt u bij aan een beter milieu. En 

u bespaart ook nog eens geld. Onlangs heeft woCom 

zonnepanelen geplaatst op de daken van 12 woningen 

aan het Vogelsplein in Budel-Schoot. Bewoonster Nelly 

Claassen is er maar wat blij mee, zoals u hiernaast kunt 

lezen. Misschien komt u ook in aanmerking.

WoCom kan u namelijk zonnepanelen aanbieden als u 

in een eengezinswoning woont (dus helaas nog niet als 

u in een appartementencomplex woont), als het voor 

uw woning technisch mogelijk is om zonnepanelen 

te plaatsen én als er niet een dakrenovatie gepland 

is. U kunt kiezen voor een pakket met 6 of 8 panelen.  

Deze worden door een erkend installateur geplaatst.

Forse besparing

Voor de zonnepanelen betaalt u een kleine bijdrage 

per maand. Dit bedrag wordt in de servicekosten 

opgenomen. Omdat u iedere maand op uw 

energiekosten bespaart, houdt u uiteindelijk meer over. 

In de tabel hieronder ziet u een berekening van de kosten 

en de mogelijke besparing. De exacte energieopbrengst 

is afhankelijk van bijvoorbeeld de stand van de zon 

ten opzichte van het dak, het aantal zonne-uren en de 

aanwezigheid van bomen of een dakkapel.

Maak gebruik van deze kans

Wilt u samen met ons een bijdrage leveren aan het 

duurzaam opwekken van stroom en zich aanmelden? Of 

wilt u meer weten over de installatie van zonnepanelen? 

Neem dan contact met ons op via tel. (0493) 49 76 66 

of stel uw vraag via e-mail: info@wocom.nl 

Aanmelden kan ook via mijn.wocom.nl

Aantal
panelen

Maximale 
opbrengst
per maand*

Uw bijdrage 
per
maand*

Uw voordeel 
per
maand*

6 € 25,00 € 12,50 € 12,50

8 € 33,32 € 16,66 € 16,66

* De maximale opbrengst en het maximale voordeel in de tabel 

hierboven zijn gebaseerd op een ideale ligging op het zuiden. Uw woning 

kan een afwijkende ligging hebben waardoor uw voordeel in de praktijk 

minder kan zijn. Dit bekijken we vooraf met u.

Bij Buurten nieuws

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?

BAD

BANK

BED

BEHANG

BENEDEN

BEWONER

BOVEN

BUREN

BUURT

DEUR

DICHTBIJ

GORDIJN

GORDIJNEN

HAL

HUIS

HUREN

HUUR

KAST

KOELKAST

LAMP

MEUBELS

MUUR

NIEUWBOUW

ONDERHOUD

OVERLOOP

PERSOONLIJK

RAAM

SLEUTELS

SOFA

STOEL

TAFEL

TRAP

VERHUUR

VERHUURDER

VLOER

VRIEZER

WONEN

WONING

Stuur de oplossing van de puzzel vóór 31 oktober 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 25 was: 

WoCom al honderd jaar thuis in wonen 

De prijswinnaars zijn mevrouw Lies Swinkels uit Someren en mevrouw 

Francien Westerlaken uit Helmond. Gefeliciteerd met uw prijs! 

E R E N O W E B E G N A H E B

N E E T E E U K O E L K A S T

V O N D E R H O U D J R L E D

D L E T R U U B B I E E N I M

E V S R N U N H L W T U C S K

T A F E L A U N R U U H R E V

K N N Z R E O H E E T E I N Z

B O V E N O O L R B A D I E E

W N S I S E S T I E N B A N K

D O L R H O R J S E V S O J R

M Z E V F A I U D J N I E I L

U P B A A B L E B H U U R D A

U A U M E G N I N O W H I R M

R R E D G E E O V E R L O O P

N T M H B U I N J I D R O G S

Bespaar op energiekosten
Zonnepanelen, ook iets voor u?

In 2019 heeft woCom:

 620 woningen voorzien van zonnepanelen.

 180 woningen hiervan waren bestaande woningen. 

 1,1 miljoen kWh duurzame stroom leverde dit op.
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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.

Slim omgaan met koelkast en vriezer
Doe de deur van uw koelkast of vriezer zo snel 

mogelijk dicht nadat u uw spullen heeft gepakt. Let 

erop dat de deuren ook goed gesloten zijn. Deze 

apparaten moeten na het openen namelijk extra hard 

werken om de temperatuur weer laag te krijgen. Door 

het grote temperatuurverschil, warmt het apparaat 

namelijk erg snel op als de deur open staat. Snel en 

makkelijk een maaltijd zoeken? Schrijf de inhoud op 

maaltijden die u invriest. 

Ontdooien voor beter vriezen

Ontdooi de vriezer minimaal 2 keer per jaar. 

De hoeveelheid ijs wordt anders steeds dikker 

aan de randen en de bovenkant, waardoor er 

minder opslagruimte is en het apparaat minder 

goed werkt. Regelmatig ontdooien is bovendien 

energiebesparend: met maar 2 millimeter ijs aan de 

binnenkant, verbruikt een vriezer al 10% meer energie. 

Door te ontdooien bespaart u dus geld.

Groene tip 

Helmond 
Hazenwinkel, Helmond

In Hazenwinkel, de nieuwste buitenbuurt aan de 

rand van Brandevoort, kregen de eerste bewoners 

van 22 nieuwe, gasloze en energieneutrale woningen 

hun sleutel. Door de bouw van deze betaalbare 

huurwoningen zorgen we ervoor dat ook deze wijk 

voor iederéén toegankelijk wordt.

Annawijk, Helmond 

Ondanks de coronacrisis gaan de werkzaamheden 

aan de nieuwbouwwoningen aan de Postelstraat en 

Hoogeindsestraat gewoon door. Net vóór de bouwvak 

werd het hoogste punt bereikt. Op 2 september wordt 

dit gevierd. We hopen de woningen eind dit jaar op 

te leveren. Bent u benieuwd naar het laatste nieuws 

over alle werkzaamheden in de Annawijk? Kijk dan 

op www.annawijk.nl. Hier vindt u informatie over de 

nieuwbouw én de werkzaamheden aan bestaande 

woningen.

Cranendonck
Nieuwstraat, Budel

Op de locatie van voormalig garagebedrijf Verhoeven 

start woCom binnenkort met de bouw van 15 

huurwoningen voor 1- en 2-persoons huishoudens. 

Hiervan zijn 5 woningen op de begane grond 

levensloopbestendig. Als de bouw volgens planning 

verloopt, verwacht Bouwbedrijf van Gerven uit Mierlo 

de woningen in het najaar van 2021 op te leveren. 

De Beuk en De Berk, Budel

De gemeente Cranendonck en woCom willen de wijk 

Boschakkers aanvullen met 6 levensloopbestendige, 

energieneutrale sociale huurwoningen. Deze nieuwe 

woningen komen in een woonblokje op de kop van de 

al bestaande woonblokken van De Beuk en De Berk. Ze 

zijn verdeeld over 2 verdiepingen en voorzien van een lift. 

We hopen begin volgend jaar te starten met de bouw.

Someren
PaulusProject, Someren 

In Someren is aannemer Aarts Bouw gestart met de bouw 

van het PaulusProject. Samen met de gemeente Someren, 

ORO en Kempenhaeghe realiseren we hier 2 kleinschalige 

woonzorgvoorzieningen en 8 levensloopbestendige huur-

woningen.

Heeze-Leende
Marijkeplein, Leende

WoCom realiseert 6 levensloopbestendige woningen 

aan het Marijkeplein in Leende. De woningen komen 

op de locatie van de huidige sporthal. Het ontwerp van 

de woningen ligt nog op de tekentafel. Na de sloop van 

de sporthal verwachten we in 2021 te starten met de 

uitvoering.

Laarbeek
Beekse Akkers, Beek en Donk

In september start woCom met de bouw van 13 

nieuwe energiezuinige sociale huurwoningen in de 

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.

wijk Beekse Akkers. Vijf van deze woningen hebben 1 

bouwlaag met kap, beschikken over een slaapkamer 

en badkamer op de begane grond en hebben een vaste 

trap naar de zolder. Deze woningen zijn bedoeld voor 

senioren. De overige 8 woningen zijn bedoeld voor 3- of 

meerpersoonshuishoudens.

Lieshout
Nieuwenhof en Vogelenzang, Lieshout

Ook in Lieshout start woCom in september met de 

bouw van 13 nieuwe energiezuinige sociale huur- 

woningen. In de wijk Nieuwenhof en Vogelenzang 

worden 7 levensloopbestendige woningen gebouwd 

voor senioren. De overige 6 woningen zijn bedoeld voor 

3- of meerpersoonshuishoudens.
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Vroege vogels 
in de Annawijk
In de nieuwe woningen van de Helmondse 

Annawijk komen meer dan 155 permanente 

gierzwaluwkasten. Zo zorgen we ervoor dat de 

gierzwaluw niet verdwijnt uit ons landschap. Dat is 

nodig, want de gierzwaluw nestelt vooral in spleten, 

kieren en gaten en die verdwijnen nogal eens bij 

renovatie- en onderhoudsprojecten.

Gedurende drie maanden per jaar zullen de 

gierzwaluwen dankbaar gebruikmaken van de 

huisvesting die woCom ze aanbiedt. En het leuke 

is dat buiten die periode de huismus er onderdak 

vindt! Zo bedienen we dus weer verschillende 

doelgroepen.

Bij Buurten onderhoud

Een schone 
keuken en 
badkamer   
Veilig en gezond wonen vraagt om regelmatig 

onderhoud. Ook in de woning zelf. Voor veel onder-

houd in de woning bent u zelf verantwoordelijk. 

Zo zijn er bijvoorbeeld in uw keuken of badkamer 

verschillende onderdelen die geregeld uw aandacht 

nodig hebben.

Afzuigkap 

Maak de filters in uw afzuigkap schoon, zodat 

ze hun werk kunnen blijven doen. Bij sommige 

modellen is het voldoende om de filters 

even te wassen. Bij andere modellen wast 

u het filterdoek uit in warm water met een 

ontvettend reinigingsmiddel. 

Afvoer 

Reinig maandelijks de afvoerleidingen in de 

keuken en de badkamer, zodat het water altijd 

vlug weg kan lopen. Dit kan door een mengsel 

van heet water en soda (te koop bij de drogist

 

of supermarkt) door de afvoerleidingen te 

gieten. In de keuken verwijdert u zo vet- en 

etensresten die zich hebben afgezet in de 

leiding. In de badkamer moet u vooral haren 

uit het putje en de leidingen wegplukken. 

Hiermee voorkomt u de kans op vervelende 

verstoppingen in de afvoer en mogelijk hoge 

kosten voor het ontstoppen door een bedrijf.

Douchekop

Bij douchekoppen met siliconen mondjes 

kunt u de kalkaanslag met de hand stevig 

wegwrijven. Bij andere douchekoppen 

gebruikt u een schoonmaakmiddel waarmee 

u kalk kunt verwijderen. Een nachtje in 

schoonmaakazijn doet wonderen (gebruik 

liever geen antikalk). Doet u dit meerdere 

keren per jaar? Dan heeft u het 

hele jaar een hygiënische 

douchekop. 

Tip van de opzichter

Jack

Contactloos renoveren
Veilig voor bewoner en medewerker

Als de coronacrisis iets heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat we ons werk op een andere manier moeten invullen. 

Denk aan onderhoudswerkzaamheden: het is lastig om afstand te bewaren met én bewoners én medewerkers in 

een woning. Een van onze aannemers, Caspar de Haan, heeft daar samen met een aantal partners iets op bedacht: 

contactloos renoveren. Met stappenplannen waarin veiligheid en afstand centraal staan. Bij het onderhoud aan 20 

woningen op het Berkelmanspad in Heeze probeerden we het afgelopen zomer uit.

“We hadden in een lege woning een gezellig 

zitje ingericht waar de werkvoorbereider en ik op 

voldoende afstand van bewoners in gesprek konden 

gaan over de werkzaamheden”, vertelt Sanne Fuchs, 

consulent Projecten. “Tijdens het gesprek hadden we 

via de iPad een live-verbinding met de projectleider 

en de uitvoerder, die met een mobiel met camera 

door de woning van de huurder liepen.” Sanne was 

erg benieuwd naar wat bewoners van deze werkwijze 

zouden vinden. Gelukkig reageerde iedereen heel 

enthousiast en was het onderhoudsteam van harte 

welkom. 

Enthousiaste reacties

“Ik vond het mooi opgelost, in deze tijd”, vertelt 

bewoner Dave Hernaus. “Het was perfect te volgen 

en er was alle tijd om te praten over het onderhoud 

en de verschillende mogelijkheden. Ik kon ook mijn 

eigen vragen en ideeën kwijt.” Bij Dave is uiteindelijk 

het keukenblok vervangen, de meterkast aangepast 

en in de badkamer kreeg hij nieuwe kranen. Dat nam 

4 dagen in beslag. “Dat is iets langer dan voor de 

coronacrisis”, zegt Sanne. “Doordat er minder mensen 

tegelijk in een woning kunnen werken en zij zich 

strak aan het stappenplan moeten houden, duurt 

alles net wat langer. Toch hebben we vooral blije en 

enthousiaste reacties van bewoners gekregen.” Dave 

beaamt dat volmondig: “Ik ben er absoluut blij mee. 

Verbeteringen geven me altijd inspiratie om ook mijn 

eigen ideeën vorm te geven. Dat ga ik nu eindelijk eens 

doen, te beginnen in mijn keuken.” Ook de mensen van 

woCom zijn te spreken over de werkwijze. Sanne: “Bij 

toekomstige projecten kijken we voorlopig ook of we 

deze werkwijze kunnen toepassen.”

...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. 

Dit najaar start een groot onderhoudsproject in Aarle-Rixtel en worden er in Someren veel dakramen vernieuwd.

Binnenonderhoud Someren en Someren-Eind

In Someren en Someren-Eind krijgen dit najaar 40 

woningen binnenonderhoud. Deze woningen liggen 

op de Munnekenstraat, Zuiderstraat, Sijlkenstraat, 

Nachtegaallaan en Hermenstraat. De bewoners zijn 

erover geïnformeerd dat hun badkamer, keuken, toilet 

en groepenkast vervangen wordt. Ook hier werken we 

volgens het nieuwe ‘contacloos’ renoveren, waarover u 

hieronder meer leest. 

Veilig wonen doen 
we samen
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Wilt u uw woning aanpassen?  
Dan moet u een aanvraag indienen voor deze verandering, een Zelf Aangebrachte Voorziening 

(ZAV). In overleg met ons is er veel mogelijk. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen 

met een van onze opzichters. Kijk voor meer informatie op www.wocom.nl/woning-veranderen

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 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 ons team 

Communicatie via communicatie@wocom.nl of 

(0493) 49 76 66.

© Copyright augustus 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 als woningcorporatie actief in 6 

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. 

In Helmond en Lieshout hebben we wekelijks 

een inloopmogelijkheid. Meer informatie 

over deze inloopspreekuren leest u 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

De achterkant van... 
Deken van Pelthof 22 in Asten 
Tekst en foto’s: Karin Verheijen 

Bij mooi weer is het ’s middags vaak heel gezellig op het binnenpleintje aan de Deken van Pelthof in Asten. Uitkijkend 

op een prachtige tuin, met verse koffie, lekkere koekjes en gezellige praat, weten de bewoners van dit seniorencomplex 

zich hier prima te vermaken. 

Het samenkomen van de buurtbewoners is te danken 

aan het echtpaar Geert van Gerwen (83 jaar) en Martha 

van Rooij - van Gerwen (76 jaar). Als de temperatuur 

het toelaat zet Geert de stoelen buiten en zorgt 

Martha voor een grote pot koffie. De buren openen 

de voordeur en zoeken een plaatsje. Heerlijk in het 

zonnetje of juist een plekje in de schaduw. Rondom 

het prachtige bloemenperkje is ruimte genoeg voor 

de ’jonge ouderen’. Vooral tijdens de coronaperiode 

was het fijn elkaar buiten te ontmoeten en een praatje 

te maken. Geert zorgde voor de 1,5 meter afstand 

tussen de stoelen en iedereen probeerde zich zo goed 

mogelijk aan de maatregelen te houden.

 

Geert en Martha hebben hier de afgelopen maanden 

ook heel hard gewerkt. Lelijke struiken, onkruid en 

groene aanslag hebben plaatsgemaakt voor kleurige 

bloemen en een mooie schone stoep. Wie kan, levert 

op zijn eigen manier een bijdrage. Zo kregen ze al 

stekjes en heeft de nieuwe bovenbuurvrouw een mooi  

vogelbad uit haar vorige woning meegenomen. 

Martha helpt een 91-jarige buurman met zijn was en 

de boodschappen. Het is fijn om elkaar zo te kunnen 

helpen. Ze wonen hier graag, Geert en Martha. “We 

hadden het niet beter kunnen treffen”, vertelt het 

echtpaar trots. “Vorig jaar zijn we getrouwd en in 

december zijn we naar deze woning verhuisd. Een 

grotere woning met meer ruimte.” Geert en Martha 

kennen elkaar nu 9 jaar. Nadat ze beiden in een eerder 

huwelijk de partner hadden verloren, hebben ze 

elkaar als fietsmaatjes beter leren kennen. Na enkele 

jaren samenwonen in Geerts kleine woning, ook aan 

de Deken van Pelthof, kwam deze woning vrij. Heel 

fijn, want Geert heeft 3 kinderen, Martha 5 en samen 

hebben ze 11 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen die 

allemaal graag op bezoek komen.

 

Tijdens het gesprek gaat de telefoon. Een van de 

kleinkinderen belt en wil graag langskomen. ”Natuurlijk 

kan dat, tot zo!”

 


