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Een fi jne, veilige én
verzorgde woonomgeving
Veel mensen hechten waarde aan een fi jne, veilige én ook verzorgde woonomgeving. Daarom verwachten wij dat onze 

huurders hun buitenruimte netjes houden. Dat hoeft geen vervelende taak te zijn, zeker niet als u het een beetje bijhoudt. 

Misschien kunt u het samen met een aantal buurtgenoten doen? Vele handen maken licht werk en het is gezellig! Stichting 

Einderplein-Kerststal uit Someren-Eind is daar een mooi voorbeeld van. Wij dragen deze groep vrijwilligers een warm hart toe.

Frans Leenders, bestuurslid en coördinator van 

de stichting: “Toen het plein voor het nieuwe 

gemeenschapshuis gerenoveerd werd, hebben we 

vanuit de Dorpsraad het plan opgevat om met 

bewoners het plein invulling te geven. De gemeente 

had namelijk nog maar een klein budget over, en 

daarmee zou het heel simpel rechttoe-rechtaan 

worden.” Dat zag de Eindse gemeenschap niet zo 

zitten, dus verenigden dorpsgenoten zich om plannen 

te maken. “Op 26 juni 2014 gingen we van start”, weet 

Frans nog. “Met alleen eigen mensen van Someren-

Eind hebben we het hele plein beklinkerd, het riool 

aangelegd, alles hebben we zelf gedaan. De dagploeg 

met de wat oudere mensen deed het voorwerk. 

’s Avonds kwam de avondploeg met ‘de keienleggers’. 

Het was een mooie tijd.” 

Toeters en bellen

De dagploeg onderhoudt het plein nog steeds. Dat was 

de afspraak met de gemeente. Frans: “Als wij ‘toeters 

en bellen’ wilden, moesten we die ook zelf bijhouden.” 

Met bestuursleden erbij bestaat de stichting nu uit 

ongeveer 15 mensen, allemaal uit Someren-Eind. Elke 

week houden ze het Einderplein bij: schoff elen, blad 

opruimen, bestrating bijhouden, dat wat nodig is om 

het plein verzorgd te houden. 

In ruil voor goed werk

Toen de pastorie, waar de groep materialen opsloeg, 

verkocht werd, belde Frans buurtbeheerder Tiek van 

Santvoort. Die wist tot ieders verrassing te regelen 

dat de kelder onder het oude klooster beschikbaar 

(lees verder op pagina 2)

WoCom doet het graag samen

WoCom en de aangepaste richtlijnen van het RIVM
Ook woCom werkt zoveel mogelijk vanuit huis. U kunt daardoor alleen op afspraak terecht op ons kantoor.

Uiteraard zijn we telefonisch én digitaal bereikbaar en staan we graag voor u klaar. Op onze website leest u hoe.

Petra van den Bersselaar en Tiek van Santvoort met de vrijwilligers van het Einderplein
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Even voorstellen

De nieuwe
buurtredacteur 
Frank Driessen
In deze Bij Buurten een nieuw gezicht. Frank 

Driessen, 46 jaar en hurend in Helmond West 

heeft zich aangemeld als nieuwe buurtredacteur. 

Deze trotse vader van 2 kinderen, die helaas 

niet in dezelfde mooie wijk wonen, doet veel 

vrijwilligerswerk voor zijn wijk. Zo is hij lid 

van de wijkraad en van het dagelijks bestuur 

van Huurdersvereniging woCom Helmond, 

voorzitter van Buurtpreventie de Westwijzer en 

helpt hij 2 avonden per week in het Wijkhuis. 

Als buurtredacteur hoopt hij voor u een leuk, 

leesbaar blad neer te zetten waar u naar uitkijkt. 

Heeft u ideeën?

Spreek Frank of een van de andere buurt-

redacteuren dan gerust aan. Dan kunnen zij 

schrijven over zaken die op dat moment in 

de wijken spelen.  Wij heten Frank en nieuwe 

buurtredacteur Ben Rooijakkers, die zich op de 

achterkant voorstelt, van harte welkom.

Bij Buurten nieuws

Vervolg van pagina 1

kwam voor de vrijwilligers. “Daar zijn we nog steeds 

erg blij mee.” Petra van den Bersselaar, projectleider bij 

woCom: “WoCom is ook blij met de stichting. Die houdt 

namelijk ook de ruimte rondom het kloostergebouw 

met onze appartementen vrijwillig bij.” Frans is erg te 

spreken over de betrokkenheid van woCom. Vandaar 

dat hij het onlangs voorzichtig aandurfde om opnieuw 

aan te kloppen bij Tiek. “Onze mannen worden een 

jaartje ouder en het is een beetje link om steeds met 

kruiwagens en waterslangen de 14 treden op en af te 

gaan. Ik vroeg me af of we een waterpomp konden 

aanleggen.” Dat kon. Dat niet alleen, woCom schonk 

hem. Petra: “Ook stelden we een ruimte beschikbaar 

in de nieuwe fi etsenberging in de voormalige 

Mariaschool.” Nu hoeven de vrijwilligers niet meer met 

de kruiwagens en slangen de kelder in. Dat alles in 

ruil voor het goede werk in de openbare ruimte. “We 

hebben onlangs het leegstaande centrumgebouw van 

‘Peeljuweel’ gesloopt en het binnenterrein opnieuw 

ingericht. Zo ontstaat er een groene openbare 

ruimte, die kan zorgen voor verbinding ook voor 

omwonenden.”

Hét verschil maken

Ook u kunt hét verschil maken en uw woonomgeving 

aantrekkelijk maken of houden. Het betekent al veel 

als u uw tuin netjes houdt. “Als alle bewoners dat 

doen, geeft dat de woonomgeving een betere en 

fi jnere uitstraling”, aldus buurtbeheerder Tiek. “Wij 

als buurtbeheerders spreken mensen aan als zij hun 

tuin onvoldoende onderhouden. Gelukkig spreken 

bewoners ons ook aan met ideeën om iets voor 

hun buurt te doen. We luisteren dan graag en zijn 

altijd bereid mee te denken over de mogelijkheden.” 

Meer weten over de buurtbeheerders? Kijk op pagina 6.

Wie verdient er volgens 
u een bloemetje?

Kent u 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. 

Trouwe huurders
Dit jaar moesten we door de coronamaatregelen helaas 

de gezellige samenkomsten met onze trouwe huurders 

uitstellen. We hopen deze in 2021 weer te kunnen 

organiseren. 

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

Dan nodigen we u graag uit voor een bijeenkomst. 

Heeft u zich nog niet eerder opgegeven? Uw huurjaren 

kunt u doorgeven via (0493) 49 76 66 of per e-mail: 

trouwehuurders@wocom.nl. De jaren bij corporaties 

waarmee woCom is samengegaan, tellen ook mee.

Jaarlijkse reiniging dakgoten
Een verstopte dakgoot kan behoorlijk wat problemen opleveren. Van verstopping van de afvoer, overstromingen 

en vorstschade tot lekkage binnen. Let er daarom op dat uw dakgoten schoon zijn.

Bent u lid van het glas- en gotenfonds van 

woCom? Dan laten wij uw goten jaarlijks reinigen. 

Reinigingsbedrijf Van der Zanden doet dit van 

december tot en met maart. U krijgt hierover later 

nog persoonlijk bericht.

Bent u nog geen lid? 

Dan moet u uw dakgoten zelf (laten) reinigen. Of  

lid worden van het glas- en gotenfonds. Dit kost 

€1,91 per maand. Kijk voor meer informatie op 

www.wocom.nl/glasgotenfonds

Jaarlijkse reiniging dakgoten

Jo Heijblom (links) en Frans Leenders (rechts)

De trouwe huurders in 2018

Aangepaste openingstijden 
kerstvakantie

In de kerstvakantie sluiten wij ons kantoor op 

donderdag 24 en donderdag 31 december om 

16.00 uur.  Ook op eerste kerstdag en nieuwjaars-

dag is ons kantoor gesloten. Kijk voor meer 

informatie op onze website. 
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Verzeker uw inboedel

Stel dat er wat gebeurt met de afwerking of zelf 

aangebrachte veranderingen in uw woning, 

wie vergoedt dan de schade? WoCom heeft een 

opstalverzekering voor al haar woningen, maar niet 

voor de veranderingen die ú zelf heeft aangebracht,

zoals behang, vloeren en stoff ering. Om ervoor te 

zorgen dat schade toch gedekt wordt, is het van 

belang dat u het huurdersbelang meeverzekert 

in uw inboedelverzekering. Hieronder vallen de 

aanpassingen die niet door woCom zijn aangebracht. 

Meer weten?

 www.wocom.nl/verzekeren

Bij Buurten nieuws

“Toezicht, klankbord en advies”
Raad van Commissarissen: 
alles in één

Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder van 

woCom, zoekt graag de verbinding. Met 

samenwerkingspartners, met collega-corporaties, 

maar vooral met huurders. Aan de ‘keukentafel’ 

maakt ze een praatje, stelt ze vragen, bespreekt 

ze kwesties en geeft ze antwoorden. Vanwege de 

coronamaatregelen kon ze ditmaal niet op bezoek 

bij een huurder. Maar ging ze, aan haar eigen 

keukentafel op haar laptop, in gesprek met onze 

Raad van Commissarissen (RvC).

Op de 
koffi e 
bij ...

De RvC bestaat uit Léon Giesen (huidige voorzitter), 
Gerda Huijbregts, Jeroen Brouwer, Jochum Deuten en 

Sebastian Warmoeskerken (voorzitter vanaf 2021). 
Michel Foppen treedt in 2021 toe als nieuw lid.

Heel Nederland werkt zoveel mogelijk vanuit 

huis. Ook ik zie steeds vaker mensen op een 

scherm dan dat ik er nog echt mee om tafel zit. 

Dat is even wennen, maar ik ben toch blij dat ik 

zo contact kan houden met mijn collega’s, met 

huurdersorganisaties en met onze Raad van 

Commissarissen. Vanavond schuif ik bij die raad 

om tafel, geef ik uitleg over onze plannen en leg 

ik verantwoording af over onze uitgaven.

Raad van Commissarissen

Net als elke woningcorporatie heeft ook woCom 

een RvC. Deze Raad van Commissarissen houdt 

toezicht op het gevoerde beleid, geeft het 

bestuur advies en dient als klankbord. Een 

RvC is onafhankelijk, betrokken, deskundig 

en verantwoordelijk. De raad ziet erop toe 

dat ik en mijn woCom-collega’s doen wat 

we moeten doen. Dat we onze taken goed 

uitvoeren en verantwoord omgaan met onze 

fi nanciële middelen. Onze raad bestaat uit 5 

leden: mensen die ergens anders werken of 

gewerkt hebben, maar allemaal hun eigen 

expertise meenemen, hun eigen specialiteit. 

Eentje komt uit de zorg, een vanuit fi nanciën en 

weer een ander vanuit onderzoek, leefbaarheid 

of bewonersparticipatie. Zo kan er op elk 

vlak iemand met kennis meekijken. Twee 

van de RvC-leden zijn op voordracht van de 

huurdersorganisaties benoemd: voorzitter Léon 

Giesen en Jochum Deuten. 

Plannen voor volgend jaar

Ik vergader 6 keer per jaar met de RvC. Ook 

hebben we jaarlijks een themadag, waarbij we 

projecten bekijken en met huurders in gesprek 

gaan. En we hebben altijd een bijeenkomst samen 

met de huurdersorganisaties rondom een bepaald 

thema. Voorzitter Léon wijst me erop dat de 

vergaderingen starten met formele stukken waar 

de raad offi  cieel besluit over moet nemen, zoals 

een jaarrekening of een belangrijk beleidsstuk. 

Vanavond hebben we de nieuwe begroting op 

de planning staan, met de plannen die woCom  

volgend jaar wil uitvoeren. Een ander voorbeeld 

zijn besluiten die de RvC neemt over grote 

nieuwbouw- en renovatieprojecten met forse 

investeringen. En verder leg ik elke 4 maanden 

verantwoording af over hoe woCom haar plannen 

en doelen uitvoert. 

Welke woningen gaan we bouwen?

In het tweede deel van de vergadering hebben 

we altijd een discussie over een bepaald thema. 

Van Léon begreep ik dat hij dát het leukste vindt. 

”Het meedenken en adviseren en er zelf ook 

altijd weer iets van leren.” Zo gaan we volgend 

jaar onze streefportefeuille opnieuw bekijken. 

Dus hoeveel woningen we als corporatie over 10 

tot 15 jaar in ons bezit willen hebben. En welke 

typen, prijsklassen en kwaliteiten daarbij horen. 

Wat kunnen we het beste bouwen en waar? Waar 

gaan we onze middelen voor inzetten? Want 

gaan we bijvoorbeeld meer bouwen, dan kunnen 

we minder aan duurzaamheid bij bestaande 

woningen doen. Ik ben blij met deze gesprekken. 

Ik hoor graag van de commissarissen wat zij van 

een onderwerp vinden en weten. Net zoals we 

dat aan de huurdersorganisaties vragen.

Nieuwe voorzitter in 2021

Voorzitter Léon Giesen stopt na dit jaar. Zijn 

maximale periode van 8 jaar als commissaris 

zit er dan op. Sebastian Warmoeskerken neemt 

het voorzitterschap over. En er komt een nieuw 

lid bij, Michel Foppen, die met goedkeuring 

van het ministerie én op voordracht van 

huurdersorganisaties is gekozen. Iemand die 

extra aandacht schenkt aan úw belang. Net 

zoals Léon dat deed. Ik neem afscheid van een 

zeer goede commissaris, zowel in de inhoud 

als in hoe hij als voorzitter een echt team van 

de RvC heeft gemaakt. Iedereen wordt serieus 

genomen, iedereen kan zijn kennis delen en zijn 

inbreng geven. Dat zorgt voor inhoudelijk goede 

discussies. Voor mij als bestuurder belangrijk bij 

het maken van de juiste keuzes. Zodat u prettig 

woont en zich thuis voelt. Nu en in de toekomst. 

Rectifi catie
In de vorige Bij Buurten stond dat mevrouw 

Van der Vrande-Vermeulen is verhuisd naar 

wooncomplex De Regt. Dit is echter niet correct, 

ze is verhuisd naar De Burcht, dat onderdeel is 

van appartementencomplex De Burcht, De Regt 

en De Oever.
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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
Houd vol!

Terwijl ik dit schrijf, loopt de maand oktober 

alweer ten einde. De ‘r’ is allang weer in de 

maand en de herfst is volop aanwezig. Ook 

is corona, het Covid-19 virus, weer volop 

aanwezig. In alle facetten voelen we dit. 

Het werkapparaat van woCom heeft zijn 

beperkingen. Coronamaatregelen beïnvloeden 

werkzaamheden zoals reparaties, groot 

onderhoud en grootschalige renovaties. Het 

overleg tussen de huurderverenigingen en 

woCom moet digitaal. Dat gaat wel, maar 

het is behelpen. Binnen het bestuur van HV 

woCom Helmond levert dit ook problemen 

op. Bestuursvergaderingen worden verplaatst 

in de hoop dat we de volgende keer wel 

fysiek kunnen vergaderen. De verplichte ALV 

(algemene ledenvergadering) waarin verslag 

wordt gedaan over 2019, is al 2 keer gestrand! 

Covid-19 gooide de planning in de war. Houd 

vol! Hopelijk gaat 2021 ons weer een normale 

samenleving opleveren! 

Vernieuwde website met ALV-stukken

Het bestuur heeft besloten de ALV-bijeenkomst 

in 2020 geheel te cancelen. Gelukkig waren 

bestuursleden Cor Rooijackers en Berry Smits al 

bezig de website een nieuwe impuls te geven, in 

samenwerking met Amaya Hagelaar van Studio 

Monyet. Dat gaf het bestuur de mogelijkheid de 

relevante stukken over 2019 op de vernieuwde 

website te plaatsen. Bekijk het resultaat eens. 

Reacties zijn welkom. En misschien kunnen we in 

2021 alsnog eens bij elkaar komen voor de ALV.

Bewonersraad Laarbeek
Woonnieuws

Bewonersraad Laarbeek komt op voor onze 

(huurders)belangen en dit zijn toch ongeveer 

2000 voordeuren van huurders die bij woCom 

huren in heel Laarbeek. Helaas door de 

welbekende omstandigheden hebben we in 

2020 geen achterbanbijeenkomst kunnen 

organiseren. 

Bewonersraad Laarbeek heeft niet stilgezeten, 

omdat de huurdersbelangen zeker nu erg 

belangrijk zijn en wij vinden dat onze inzet 

daarvoor zoveel mogelijk gewoon door moet 

blijven gaan. We proberen daarom alternatieven 

te bedenken om u toch op de hoogte te houden 

van wat we doen en u daarbij zoveel mogelijk te 

betrekken. 

Op onze website staat naast belangrijk 

’woonnieuws’ van onder andere de Woonbond 

nu ook een verslag van wat we in 2020 allemaal 

gedaan hebben. Heeft u geen computer en zou 

u graag het verslag willen ontvangen op papier, 

dan kunt u ons altijd een brief sturen. Het adres 

is: Postbus 70, 5737 ZH Lieshout. Of u kunt ons 

even bellen. 

Wij horen altijd graag van u. Heeft u tips 

of vragen? We zijn te bereiken door het 

contactformulier op onze website in te vullen, 

of een mail naar info@bewonersraadlaarbeek.nl 

te sturen. Ook zijn we telefonisch bereikbaar op 

06 - 82 35 66 65.

Bewonersraad de Pan
is op zoek naar u!

Bewonersraad de Pan is actief in vier 

gemeenten en uitgegroeid tot een volwaardige 

gesprekspartner van woCom en gemeenten. 

Sinds 2015 is dit in de Overlegwet en de 

Woningwet geregeld, daarmee is de positie van 

de Huurdersorganisatie verstevigd. Gezamenlijk, 

met woCom en gemeenten, worden onder 

andere de Prestatieafspraken vastgelegd. 

Voor een gezamenlijk beleid aangaande 

informatie en het uitbrengen van advies is 

soms instemmingsrecht van ons nodig. Bij 

nieuwbouw, renovatie en andere projecten zie 

je ook ons logo in beeld, wat duidt op ‘n goede 

samenwerking.

Wij, als De Pan, willen je erop attenderen dat 

het bij groot onderhoud en renovaties van 

belang is om tijdig een bewonerscommissie 

op te richten. Daarnaast zijn we nog op zoek 

naar bestuursleden (vrouwelijke of mannelijke), 

vooral voor Heeze-Leende en Sterksel. Voel 

je je thuis in deze en andere bestuurlijke 

vormen, meld je dan aan! Stuur je cv naar: 

secretariaat@bewonersraad-depan.nl.

Wij wensen u allen een fi jn woongenot en een 

gezond 2021.

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

Tekent u ook de petitie op www.wegmetdewooncrisis.nl?

Hierover leest u meer in het artikel ’In actie voor meer huurwoningen’ op pagina 7

 www.bewonersraadlaarbeek.nl  www.bewonersraad-depan.nl 
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Al 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 100? 

Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar communicatie@wocom.nl of bel (0493) 49 76 66.

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?

BEWONERS

BUREN

BUURTBEHEERDER

DAKGOOT

DAS

DONKER

ENERGIE

ENERGIELABEL

GLAD

HAGEL

HUURPRIJS

IJS

ISOLATIE

JAS

KACHEL

KIL

KOU

LAMP

MUTS

NAT

ONDERHOUD

PLAID

ROOKMELDER

SCHILDEREN

SLEE

SNEEUW

SNERT

TIP

TRUI

TUINIEREN

VEST

VRIJWILLIGERS

WANTEN

WELKOM

WIND

WINTER

WOL

Stuur de oplossing van de puzzel vóór 1 februari in een 

gefrankeerde envelop naar woCom, Bij Buurten, Postbus 36, 

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

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

De oplossing van de puzzel uit Bij Buurten nummer 26 was: 

Een tevreden mens kan reizen door zijn eigen huis. 
De prijswinnaars zijn meneer Ad Seijkens uit Heeze en mevrouw 

Maria Gilsing uit Mariahout. Gefeliciteerd met uw prijs! 

S J I R P R U U H W J A S O R

T C N L T B E W O N E R S B E

S R A E O O I D M N E R U B K

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

D W A N T E N G I E R N E S O

S L E E S T I L K T M B L U D

G E R P M A L N B A A K K I U

V L E I K I N E I L D O O S O

E O P T W A H R E U U A M O H

S W S J I E C I U R T C H L R

T T I T E I G H D N I W L A E

G R U R W R E N E R G I E T D

V O D M E O N J A L A L G I N

A E S N E E U W R T T I A E O

R N E R E D L I H C S K H O E

Huurdersbelangen in De Burcht, De Regt en De Oever
Wooncomplexen De Burcht, De Regt en De Oever in Beek en Donk: ze lijken op elkaar en toch zijn het heel verschillende gebouwen voor verschillende doelgroepen. Voor alle 

huurders en voor die van de direct aansluitende oudbouw behartigt Huurdersbelangenorganisatie voor objecten De Burcht, De Regt en De Oever (BVBRO) de belangen.

BVBRO maakt zich sterk voor alles wat de huurders, 

de gebouwen en de (in)directe omgeving betreft.  

Ben Rooijakkers, voorzitter van BVBRO: “Niet met 

individuele problemen, maar met zaken die meer 

huurders aangaan. Denk aan parkeergelegenheid, 

toegangscontrole, sluitplan, bewegwijzering, warmte- 

en koudeopslag (WKO), milieu, servicekosten, verlichting 

in gemeenschappelijke ruimtes, zonwering, schoonmaak 

en ook het plaatsingsbeleid van de Zorgboog. Naast de 

jaarvergaderingen organiseren we de kerstviering, de 

ledenavond en de maandelijkse koffi  eavond. We gaan 

alleen niet over het algemeen beleid van woCom. Daar is 

Bewonersraad Laarbeek voor.”

Zelfstandige huurders

In de 116 appartementen in De Burcht en De Oever 

wonen huurders van woCom en huurders van de 

Zorgboog. In De Regt, het kleinste deel, heeft de 

Zorgboog kleinschalige groepswoningen en een 

somatische afdeling.  Ben vindt het jammer dat 

De Burcht en De Oever in de volksmond vaak 

De Regt worden genoemd. “Dat wordt geassocieerd 

met dementerende oude-van-dagen, maar in De 

Burcht en De Oever wonen veel mensen zelfstandig.” 

Voor en door huurders

Al bij de oplevering in 2011 besloten die zelfstandige 

huurders de belangenorganisatie op te richten. Die 

voldoet volledig aan de Overlegwet. “Iedereen kan 

lid worden, het bestuur is volledig gekozen door 

en uit leden, er is altijd ruggenspraak met leden en 

we hebben een serieuze fi nanciële verantwoording 

bij de jaarvergaderingen en eventuele tussentijdse 

vergaderingen.” 

WoCom is blij met huurdersbelangenorganisaties 

als deze en bewonerscommissies. Zij zijn onze 

gesprekspartners, de oren en ogen in onze wijken. 

Samen met hen zorgen we graag voor een fi jne 

woonomgeving. Weten welke huurders zich in uw 

buurt verenigd hebben? Kijk op onze website.

 www.wocom.nl/bewonerscommissies

Inschrijven vanaf 18 jaar

Wist u dat iedereen van 18 jaar of ouder zich 

(gratis) mag inschrijven als woningzoekende? 

Woningzoekenden die er op tijd bij zijn, hebben 

als ze bijvoorbeeld op hun 23e uit huis willen, 

al een aantal jaren wachttijd opgebouwd. Dat 

geeft ze veel meer kans op een woning.

Kerstbijeenkomst 2019
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Met pensioen
Ans Custers

Meer dan 20 jaar geleden 

kwam Ans Custers in dienst 

bij woComs voorganger 

Meulenstat. Sindsdien 

vervulde ze verschillende 

functies, maar ze is vooral 

bekend als consulent Wonen & Buurten in Heeze-

Leende en Helmond. Nu neemt Ans afscheid van 

woCom en gaat ze genieten van haar pensioen. 

Cor van Rijsingen

Ruim 42 jaar geleden 

kwam Cor van Rijsingen als 

loodgieter/cv-monteur bij 

ons in dienst, in ‘zijn Beek 

en Donk’. Eind oktober 

werkte hij, als opzichter, 

voor de laatste keer namens woCom. Nu geniet 

hij van zijn pensioen. 

Cor en Ans bedankt voor de fi jne samenwerking 

en jullie inzet. Ook namens al onze huurders.

Peter thuis bij woCom

Peter van den Heuvel, al 

1,5 jaar opzichter voor 

onze huurders in Laarbeek, 

neemt met plezier het 

stokje van Cor over. Net 

zoals Cor doet hij er alles 

aan om onze woningen in een optimale conditie 

te houden. Vakkundige reparaties nemen 

daarbij een belangrijke plaats in. Peter: “Als 

opzichter heb ik nauw contact met bewoners 

en zorg ik ervoor dat reparatieverzoeken en 

woningverbetering of -verandering goed 

opgevolgd en uitgevoerd worden.”

Helmond helpt elkaar 

Kent u Helmondvoorelkaar al? Op deze website 

komt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk 

samen. Van het verzorgen van dieren bij de 

kinderboerderij tot hulp om zware spullen te 

sjouwen bij een 

verhuizing: er is 

voor iedereen die 

zich wil inzetten 

voor een ander 

wel iets te doen 

in Helmond. Heeft 

u hulp nodig of 

juist tijd over om iets voor een ander te doen? 

Iedereen kan via www.helmondvoorelkaar.nl in 

contact komen met enthousiaste vrijwilligers. 

Bij Buurten regionieuws

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 Brandevoort, Mierlo-Hout, Helmond West en de 

Annawijk is Paul Aarts een vertrouwd gezicht. Als 

buurtbeheerder kunt u hem overal in die wijken 

tegenkomen. In een woCom bestelwagen, fi etsend of 

wandelend. Buurtredacteur Jan Peeters ging een dagje 

met Paul op pad en stelde hem een aantal vragen.

Waar kan ik voor terecht bij de buurtbeheerder?

Als buurtbeheerder ben ik zo zichtbaar mogelijk 

aanwezig in de wijken. Bewoners kunnen mij dus 

gemakkelijk aanspreken als ze een vraag hebben over 

hun woning of woonomgeving. Ik ondersteun bewoners 

bij het samen oplossen van kleine overlastsituaties én 

help ze bij het uitvoeren van eigen initiatieven om de 

leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Dat doe ik vaak 

samen met de consulent Wonen & Buurten. Ik ben het 

aanspreekpunt voor Helmond, Tiek van Santvoort voor 

de werkzaamheden in Asten, Cranendonck, Heeze-

Leende en Someren en Dennie Baats voor Laarbeek. 

Alle drie werken we, samen met 

huurders en andere betrokken 

partijen, aan een zo optimaal 

mogelijk leefklimaat. Op 1 

januari breidt ons team uit. 

Dan start Loraine Tullemans als 

buurtbeheerder. 

Wat komt er verder zoal op je pad?

Als er ergens iets aan de hand is, ben ik vaak de eerste 

die dat ziet, omdat ik zoveel in de wijken aanwezig 

ben. Vanuit de uitgangspunten ‘schoon, heel en veilig’ 

kijk ik altijd goed om me heen om te zien of zich 

situaties voordoen waarop ingegrepen moet worden. 

Ik spreek mensen aan op hun verantwoordelijkheden 

als ik bijvoorbeeld zie dat er huisvuil op de galerij of 

in de tuin ligt, of als de voortuin verwaarloosd is. Ik 

neem contact op met de gemeente als er iets kapot 

is in de openbare ruimte. En als ik merk dat mensen 

maatschappelijke hulp kunnen gebruiken, ga ik 

daarover met ze in gesprek en probeer ik ze in contact 

te brengen met de juiste instanties. Natuurlijk steek ik 

ook zelf de handen uit de mouwen. Ik ruim ook zelf 

afval op als het op dat moment de makkelijkste en 

goedkoopste oplossing is. 

Wat maakt jouw werk zo leuk?

Ik houd van het contact met wijkbewoners. Ik zie het 

altijd als een uitdaging om te denken in oplossingen 

en mogelijkheden, niet in onmogelijkheden. Ook de 

samenwerking met collega’s, politie, de LEVgroep en 

de gemeente Helmond vind ik erg leuk. Ik heb nooit 

het gevoel dat ik ergens alleen voor sta. Daarnaast vind ik 

woCom een fi jn bedrijf om voor te werken, er is ruimte om 

een stap extra te zetten voor bewoners.

Hoe kunnen mensen je het beste bereiken?

Zoals gezegd ben ik veel in de wijk aanwezig en als 

mensen me zien, mogen ze me altijd aanspreken. 

Daarnaast ben ik te bereiken via (0493) 49 77 66, het 

algemene telefoonnummer van woCom, of via mail:  

info@wocom.nl. Als ik er zelf niet ben, kan uw vraag altijd 

beantwoord worden.

Het gezicht van woCom in de wijk:

de Buurtbeheerder
Tekst en foto’s: Jan Peeters

Loraine Tullemans
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In actie voor meer huurwoningen
Woningcorporaties hebben een belangrijke rol in het zorgen voor voldoende betaalbare woningen, maar ook in het 

verduurzamen van die woningen én het zorgen voor een prettige en veilige woonomgeving. Dat vraagt om fl inke 

investeringen en de meeste woningcorporaties hebben niet zo veel geld beschikbaar om alles meteen te doen. Daarom 

is de vraag naar sociale huurwoningen groter dan het aanbod. Dat vinden woningzoekenden vervelend, maar ook de 

woningcorporaties zelf.

De afgelopen jaren betaalden woningcorporaties 

miljoenen aan ‘verhuurderheffi  ng’, een extra belasting 

speciaal voor woningcorporaties. Voor woCom was 

dat in 2019 bijna € 5,7 miljoen. Miljoenen die we dus 

niet in het bouwen en onderhouden van woningen 

konden stoppen. Dat moet anders, vinden zowel de 

vereniging van woningcorporaties als de landelijke 

huurdersvereniging. Daarom zijn zij verschillende 

acties gestart. 

Weg met de wooncrisis

De landelijke huurdersvereniging 

Woonbond en de burgerbeweging 

DeGoedeZaak willen samen de aan-

komend minister van Volkshuisvesting 

oproepen om te investeren in 

brede volkshuisvesting, in plaats 

van oplossingen in de weg te staan. 

Dat doen ze met landelijke en lokale 

handtekeningenacties. Christ Jacobs: 

”De 3 gezamenlijke huurdersorganisaties 

in het werkgebied van woCom vinden het van 

groot belang dat er aandacht komt voor het grote 

tekort aan sociale huurwoningen. Daarom zijn 

wij ook lokale handtekeningenacties gestart. Ik 

hoop op heel veel handtekeningen waarmee 

we de overheid wakker kunnen schudden.” Die 

handtekening, die kunt ook u zetten. Ga daarvoor naar: 

www.wegmetdewooncrisis.nl.

Wonen doen we samen

In de campagne van brancheorganisatie 

Aedes laten huurders zien wat voor 

goede dingen woningcorporaties 

doen en wat er allemaal al bereikt is 

op het gebied van betaalbaarheid, 

beschikbaarheid, duurzaamheid, leef-

baarheid. Kijk zelf ook maar eens: 

www.wonendoenwesamen.nl. 

Wie weet, leidt dit in de nabije 

toekomst tot fi nanciële overheids-

steun, in plaats van fi nanciële 

afdrachten aan de overheid. Dan kunnen we tenminste 

de huuropbrengsten weer gebruiken voor onze 

huurders, in plaats van voor de staat. 

Bij Buurten regionieuws

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.

“Nog 6 dagen om alles 
om te gooien!!??”

Premier Rutte heeft weer gesproken... Dus na 

plan A, B, C en D wordt het nu plan E. Het is eind 

september en we hebben nog 6 dagen om alles 

om te gooien. Om tóch die eerstesteenlegging 

te vieren, al is het symbolisch! 

En dus staan we op 6 oktober in verschillende 

huiskamers van Someren, Someren-Eind, 

Asten en Lierop. En in het schuurtje van de 

Munnekenstraat tussen koelkast, diepvries 

en voorraadkast. Om 24 toekomstige 

bewoners op 1 avond afzonderlijk van elkaar 

een moment te bieden. Met goodiebags met 

ballonnen, gebakjes en party-poppers om te 

feesten, een Yenga-spel om mee te bouwen. 

En een plaat waarop van elke bewoner een 

blokje met zijn/haar naam wordt gelijmd. 

Iedereen legt zo zijn eigen steentje. 

De eerstesteenlegging is gelukt! Het lijkt 

simpel, maar ‘achter de schermen’ heeft 

zoiets heel wat voeten in aarde: wie regelt 

wat, wanneer, waar? Collega’s komen 

spontaan in actie, ook buiten werktijd om. 

Bewoners en vertegenwoordigers worden 

geïnformeerd over het nieuwe plan. Er komt 

een planning en er wordt extra personeel 

geregeld voor begeleiding van de bewoners 

op Munnekenstraat. SIRIS komt fi lmen en 

we kijken wie er (vanwege AVG) niet op de 

foto mag. En dan is toch last-minute een 

collega verkouden. Wordt er snel geregeld 

dat iemand anders de bezoekjes overneemt.  

Intussen draait dit team ook ‘gewoon’ 

diensten: mét mondkapjes, handschoenen, 

1,5 meter, extra diensten voor de collega die 

getest moet worden. Dus, of ik respect heb 

voor mensen in de zorg? Ik dacht van wel! 

Column

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

gebiedsvisie voor Lieshout. Hiervoor 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 aan bij Ankie Verspeek. Mail naar 

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

volgende gegevens ontvangen we graag bij uw 

aanmelding: naam, adres, telefoon en e-mailadres. 

 www.wocom.nl/gebiedsvisies

Op zondag 27 september vierden bewoners van een 

deel van de Dissel Burendag. Na de koffi  e, mét cake 

van buurvrouw Nel, staken de deelnemende bewoners 

de handen uit de mouwen. Alle perkjes kregen een 

opfrisbeurt en de nieuwe - door woCom geschonken - 

plantjes kregen een mooi plaatsje. In het speeltuintje 

werd het onkruid gewied en zijn de speeltoestellen 

grondig schoongemaakt. Net als enkele tuintjes 

van buurtgenoten. Daarna was het genieten van de 

heerlijke soep van buurvrouw Mariëtte en broodjes 

met een lekkere snack. Het was een leuke, gezellige 

en sfeervolle dag waarbij buurtbewoners, volledig 

coronaproof, dichter naar elkaar toe gegroeid zijn.

Burendag in 
Maarheeze

Groetjes,
Sandra Meyer

huurdersvereniging. Daarom zijn zij verschillende 

komend minister van Volkshuisvesting 

oproepen om te investeren in 

brede volkshuisvesting, in plaats 

van oplossingen in de weg te staan. 

Dat doen ze met landelijke en lokale 

handtekeningenacties. Christ Jacobs: 

Wonen doen we samen

In de campagne van brancheorganisatie 

Aedes laten huurders zien wat voor 

goede dingen woningcorporaties 

doen en wat er allemaal al bereikt is 

op het gebied van betaalbaarheid, 

beschikbaarheid, duurzaamheid, leef-

baarheid. Kijk zelf ook maar eens: 

www.wonendoenwesamen.nl. 

Foto: Eric Driessen
Scan de QR-code en bekijk 

het verslag van SIRIS.
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”Ik doe mar wa...”, dat is de lijfspreuk van de 77-jarige Marietje Nouwen-Driessen. Ze zit nooit 

stil en is altijd wel met iets bezig. Ze gaat graag wandelen, naar de gymclub, naar yoga, ze maakt 

mooie natuurfoto’s en gedichten en werkt met plezier in haar tuin. Een grote hobby van haar 

is beeldhouwen. In haar woonkamer staan dan ook prachtige beelden. Mooi, hoe Marietje vol 

enthousiasme vertelt over haar werkwijze.

“Ik doe mar wa...”

Marietje Nouwen-Driessen 
is altijd bezig in Someren
Tekst en foto’s: Karin Verheijen

Marietje maakt een tekening van haar plan, wat 

eigenlijk niet nodig is; in haar hoofd ziet ze al hoe 

het moet worden. Dan heeft ze een grote, zware 

steen en begint met het uitkappen, net zo lang 

tot ze tevreden is. Al haar beelden krijgen een 

eigen naam en alle beelden hebben een verhaal 

of zelfs een toepasselijk gedicht, geschreven 

door Marietje zelf. Het mag allemaal zeker 

gezien worden. Dat vonden haar kinderen ook 

en zij verrasten Marietje op haar 70e verjaardag 

met een compleet ingerichte expositieruimte 

bij het Klok & Peel Museum in Asten. Later heeft 

Marietje op verzoek van de gemeente Someren 

een halfj aar haar werk mogen exposeren in het 

gemeentehuis. 

De allereerste bewoners

Maar wie is Marietje? Ze is een trotse moeder, oma 

en zelfs overgrootmoeder van haar 3 kinderen, 

8 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Ze 

was 51 jaar getrouwd met haar man Piet, die 

helaas 4 jaar geleden is overleden. Marietje heeft 

42 jaar gewerkt bij Restaurant De Hoijse Hoeve. 

Haar man werkte bij Platinal Aluminium fabriek, 

nabij Sluis 11, in Someren. Dat bedrijf vroeg 

Piet en Marietje te verhuizen naar een woning 

dichterbij. Ze maakten uiteindelijk de keuze voor 

hun woning aan de Munnekenstraat in Someren 

en waren daar de allereerste bewoners. Een 

mooi bijgehouden hoekwoning waar Marietje 

nu nog steeds woont. Toen, in 1965, stonden de 

nieuwbouwhuizen nog tussen de boerderijen 

aan de oude Kerkweg met in de verte zicht op 

de kerktoren van Lierop. Marietje mocht haar 

was drogen aan de waslijn van de boerderij naast 

hen. Heel jammer, vindt Marietje, dat deze mooie 

oude boerderijen er nu niet meer staan. Nu ligt 

de Munnekenstraat middenin de woonwijk 

Someren-Noord. 

Saamhorigheid en activiteiten

Omdat de bedrijven veel mensen van buiten 

Someren aantrokken, was er behoefte aan 

saamhorigheid en activiteiten. Er kwam een 

turn- en een gymclub en nog steeds, al 55 jaar, 

gaat Marietje wekelijks naar deze gymclub. 

In die tijd ontstond ook, nadat Marietje met 

buurtgenoten had afgesproken te gaan 

hardlopen in de bossen bij ’t Jasper, de eerste 

lopersgroep van ’t Jasper Sport. Later werd 

Buurtvereniging Munkwalo opgericht voor 

de Munnekenstraat, Kwartelstraat en de 

Loostreeplaan. Wat hadden we toen een fi jne 

buurt, voor en met elkaar, omschrijft Marietje. 

Gelukkig woont Marietje met al haar mooie 

herinneringen en vele hobby’s wel nog steeds 

met veel woonplezier in de Munnekenstraat.
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Waarom kan de huurprijs van 
uw nieuwe buren anders zijn?
Sociale huurwoningen die vrijwel hetzelfde zijn, hebben 

niet altijd dezelfde huurprijs. We begrijpen dat dit 

vragen kan oproepen. Daarom leggen we graag uit hoe 

verschillen in huurprijzen ontstaan.

Hoe wordt de huurprijs bepaald?

De Rijksoverheid stelt vast hoeveel huur een verhuurder 

mag vragen voor een woning. Dit doet zij op basis van 

een puntenwaardering, waarbij alle onderdelen van 

een woning punten krijgen. Bijvoorbeeld de grootte 

van de slaapkamers, het aantal toiletten en of er een 

vlizotrap of vaste trap naar de zolder gaat. De manier 

van het samenstellen van de puntenwaardering is de 

laatste jaren aangepast. Nu levert ook de hoogte van 

de WOZ-waarde punten op. Dat is de waarde van de 

woning die de gemeente jaarlijks vaststelt en die kan 

dus elk jaar anders zijn. Door deze wijziging kunnen er 

verschillen in huurprijzen zijn. 

Wat is de maximale huurprijs van een woning?

De huurprijs die de Rijksoverheid aangeeft op basis van de 

puntentelling, is de maximale huurprijs. WoCom mag niet 

meer huur vragen, wel minder. Wij vinden het belangrijk 

dat onze huurwoningen betaalbaar blijven. Daarom vragen 

we niet de maximale huur, maar een lagere huurprijs. 

Wanneer gaat een nieuwe huurprijs in?

Op het moment dat iemand de huur opzegt, 

stelt woCom een nieuwe huurprijs vast voor de 

vrijkomende woning. Wijzigingen gelden dus alleen 

voor nieuwe huurovereenkomsten. Bestaande 

huurovereenkomsten passen we niet aan. Daarvoor 

geldt alleen de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli die 

in de huurovereenkomst staat. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl. 

Hier kunt u ook een huurprijscheck uitvoeren. Ook de 

website www.rijksoverheid.nl geeft meer informatie. 

 www.rijksoverheid.nl en www.huurcommissie.nl

Agressie en geweld
Regelmatig verschijnen in de media berichten over agressie tegen dienstverleners. Denk aan ambulancepersoneel, 

politie, medewerkers van de gemeente en ook zorgpersoneel. Ook bij woCom merken wij een toename van agressie- en 

geweldsincidenten. 

Onze medewerkers, maar ook medewerkers van 

onze partners (bijvoorbeeld aannemersbedrijven), 

komen helaas te vaak in aanraking met huurders of 

toekomstige huurders die hen geestelijk of fysiek 

lastigvallen, aanvallen of bedreigen. 

Huisregels

WoCom wil haar medewerkers zoveel mogelijk 

beschermen tegen agressie en geweld en tegen de 

nadelige gevolgen daarvan. We willen dat iedereen 

elkaar respectvol behandelt, dat staat ook in onze 

huisregels. Die respectvolle benadering mag u 

verwachten van onze medewerkers en wij verwachten 

dat van u. Gedraagt u zich niet op een respectvolle 

manier? Dan spreken wij u daarop aan. Werkt u niet 

mee? Dan kan het zijn dat we u niet verder helpen, dat 

u ons gebouw moet verlaten of zelfs dat we de politie 

waarschuwen. Vindt u dat u niet correct behandeld 

bent door een van onze medewerkers? Dan mag u 

de betreffende medewerker daar natuurlijk ook op 

aanspreken. Graag zelfs. Want als de medewerker 

weet wat u dwars zit, kunt u het samen proberen op 

te lossen. Komt u er niet uit met de medewerker? Dien 

dan schriftelijk een klacht in. Op www.wocom.nl vindt 

u daarvoor een klachtenformulier.

Meerwaarde 

Gelukkig zijn de meeste contacten met huurders 

en toekomstige huurders leuk en fijn om te doen. 

Medewerkers van woCom doen hun werk graag, zij 

willen dienstverlening met meerwaarde bieden. Laten 

we dat met elkaar mogelijk blijven maken.

Energielabels 
Alle woningen van woCom zijn in 2009 voorzien 

van een energielabel. Dit label geeft aan hoe 

energiezuinig een woning is ten opzichte van 

vergelijkbare woningen. Wij zijn wettelijk verplicht 

alle energielabels na 10 jaar te actualiseren. Ook 

woningen waar energiebesparende maatregelen 

zijn getroffen, zoals het aanbrengen van isolatie 

of het installeren van zonnepanelen, moeten 

opnieuw beoordeeld worden. 

De energielabels zijn voor woCom belangrijk, 

omdat we ze nodig hebben als een woning 

opnieuw te huur komt en om de energetische 

kwaliteit van onze woningen te monitoren. 

Daarom hebben we onder andere Atriensis 

en 1rgielabel.nl opdracht gegeven om de 

energielabels van onze woningen opnieuw 

vast te stellen. De adviseurs komen bij onze 

huurders langs om de woning goed te 

kunnen beoordelen. Zo’n bezoekje duurt 

nooit lang en de adviseur zal zich altijd aan de 

coronamaatregelen houden. Voorafgaand aan 

het bezoek krijgt u duidelijke informatie met 

illustraties die laten zien hoe de medewerkers 

met u en uw woonruimte omgaan om veilig 

te werken in coronatijd. Daarnaast gaan de 

adviseurs zorgvuldig om met persoonlijke 

gegevens. Zij maken bijvoorbeeld nooit foto’s of 

notities van uw persoonlijke spullen.

Uw medewerking

Als huurder bent u verplicht uw medewerking 

te verlenen aan het onderzoek dat nodig is om 

de energielabels vast te stellen. Dat betekent 

dat u de adviseur toegang moet geven tot uw 

woning. Doet u dat niet? Dan moet de adviseur 

steeds opnieuw proberen om bij u langs te 

komen. Daarmee treft u uiteindelijk ook uzelf en 

andere huurders: de kosten voor het onderzoek 

lopen namelijk steeds hoger op, soms moeten 

we uiteindelijk zelfs kiezen voor prijzige 

spoedbeoordelingen op het moment dat u gaat 

verhuizen. Die kosten geven we natuurlijk liever 

uit aan het op peil houden van de kwaliteit van 

uw woning.

Wij vragen u daarom vriendelijk, maar wel 

dringend, uw medewerking te verlenen als 

een adviseur bij u aan de deur komt. Het 

is een kleine moeite en u doet ons en de 

adviseurs er een groot plezier mee.

Geboren in 2020? 
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!
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Helmond 
Annawijk, Helmond 

In Helmond bouwt WoCom 21 nieuwe energiezuinige 

sociale huurwoningen aan de Postelstaat en 

Hoogeindsestraat in de Annawijk. De eerste 5 

woningen, aan de Postelstraat, zijn in december 

opgeleverd. De overige woningen worden in de eerste 

maanden van 2021 opgeleverd.

Cranendonck
Nieuwstraat, Budel

Bouwbedrijf Van Gerven uit Mierlo is gestart met 

de bouw van 15 nieuwe, sociale huurwoningen in 2 

verschillende woningtypen: 5 levensloopbestendige 

woningen op de begane grond met erboven 10 

maisonnette-woningen in 2 bouwlagen. Goed om te 

weten: de aannemer gebruikt energiezuinige motoren 

op de bouw om stikstofuitstoot te verminderen.

De Beuk en De Berk, Budel

Samen met de gemeente willen wij de wijk 

Boschakkers aanvullen met 6 levensloopbestendige 

sociale huurwoningen. Deze nieuwe woningen worden 

verdeeld over 2 verdiepingen en voorzien van een lift. 

Dit woonblokje komt op de kop van de 2 al bestaande 

woonblokken van De Beuk en De Berk. We hopen in 

2021 met de bouw te starten.   

Someren
PaulusProject, Someren 

De bouw van het PaulusProject in Someren verloopt 

volgens plan. De nieuwe bewoners van de 8 nieuwe 

energieneutrale sociale huurwoningen voor 55+’ers 

krijgen in mei of juni de sleutel. Rond die tijd verhuizen 

ook de bewoners van de woonzorgvoorzieningen van 

ORO en Kempenhaeghe naar hun nieuwe locatie.

Groote Hoeven, Someren 

In Someren bouwt woCom 16 zeer energiezuinige 

sociale huurwoningen in de nieuwe woonwijk Groote 

Hoeven. De woningen voldoen ook aan de circulaire 

doelstelling van de gemeente Someren. Zo worden er 

hergebruikte materialen toegepast en producten die in 

de toekomst 100% recyclebaar zijn. De bouw start in 

maart 2021. 

Laarbeek
Beekse Akkers, Beek en Donk

In Beek en Donk bouwen we verder aan een prettige, 

duurzame samenleving. Eind oktober werden de 

palen geboord voor de fundering van 13 nieuwe 

sociale huurwoningen: 5 seniorenwoningen en 8 

gezinswoningen. Naar verwachting worden de woningen 

eind 2021 opgeleverd. 

Nieuwenhof en Vogelenzang, Lieshout 

In Lieshout ontwikkelen we drie woonblokken met 

13 sociale huurwoningen: 3 seniorenwoningen en 

10 gezinswoningen. Uiteraard zonder gasaansluiting, 

duurzaam gebouwd en betaalbaar. De oplevering staat 

gepland voor eind 2021.  

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.

Vraaggestuurd binnenonderhoud start in Someren 

Toe aan een nieuwe keuken, 
badkamer of toilet? Bel ons! 
Door tijdig uw keuken, badkamer en toilet op te 

knappen of te vervangen, houden we uw woning in 

topconditie. In plaats van dat wij bepalen wanneer 

dat gebeurt, kunt u vanaf 2021 zelf aangeven of 

en wanneer u iets door ons wilt laten vernieuwen. 

Want u weet zelf natuurlijk het beste of er iets 

in uw woning moet gebeuren. Dat noemen wij 

‘vraaggestuurd binnenonderhoud’. Komend jaar 

starten wij met een proef in Someren. 

Spelregels

Er gelden wel spelregels. Keukens (inclusief 

tegelwerk) vervangen we bijvoorbeeld pas na  

36 jaar, een keukenblok na 18 jaar, en badkamers 

en toiletten na 36 jaar. Alle voorwaarden leest u 

terug op onze website. Komt u in aanmerking? Dan 

plannen we de werkzaamheden samen met u in, op 

een moment dat het u goed uitkomt. 

Huurders in Someren gezocht 

Deze manier van onderhoud is nieuw voor ons. 

Daarom starten we eerst met een proef in de 

gemeente Someren. Woont u in Someren en bent 

u toe aan een nieuwe keuken, badkamer of toilet? 

Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag 

de mogelijkheden met u. 

Meer informatie of aanmelden? 

 www.wocom.nl/vraaggestuurd-binnenonderhoud
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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 energie besparen op uw thuiswerkplek?
• Werk zoveel mogelijk in dezelfde kamer. Dat is 

goed voor het scheiden van werk en privé en het 

scheelt in de stookkosten.

• Loop een rondje. Ook beweging zorgt ervoor dat 

u warm blijft. Dit scheelt stookkosten en het is 

goed voor uw gezondheid.

• Haal stekkers en opladers uit het stopcontact van 

apparaten die u niet gebruikt of die helemaal 

opgeladen zijn. Zo voorkomt u sluipverbruik.

• Werk in een kamer met veel daglicht, dan hoeft 

u de lampen niet aan te doen. Zonlicht verhoogt 

ook nog eens de productiviteit.

• Is uw werkdag voorbij? Zet de computer uit. 

Computers behoren namelijk tot de top 5 van de 

apparaten die het meeste verbruiken in stand-by.

Groene tip 

Rookmelders 
onderhouden   
Veilig en gezond wonen vraagt om regelmatig 

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

houd in de woning bent u zelf verantwoordelijk. 

Bijvoorbeeld het controleren en onderhouden van 

uw rookmelders. 

De meeste rookmelders - ook wel brand-

melders genoemd - maken gebruik van een 

lichtgevoelige cel die de rook waarneemt. Als 

er rook bijkomt, wordt het licht verstoord en 

gaat het alarm af. Als er te veel stof ophoopt in 

de melder kan hij niet meer goed functioneren. 

Maak uw  
rookmelder stofvrij 

Het is daarom belangrijk om de rookmelder en 

zijn lichtbron schoon te houden. Dat kan door 

minstens een keer per jaar de melder stofvrij te 

maken met de stofzuiger 

of een licht vochtig 

doekje. Bijvoorbeeld 

wanneer je de batterij 

vervangt.

Batterij vervangen

De batterij gaat gemiddeld één jaar mee. Tip: plak 

een sticker op de melder met de datum waarop 

de batterij weer aan vervanging toe is. Op die 

manier weet je precies wanneer de batterij voor 

het laatst is vervangen.

Tip van de opzichter

Cathelijne

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

om uw woning in een optimale conditie te houden. Elk jaar is een aantal woningen aan de beurt voor onderhoud.  

Hieronder een kleine greep uit onze onderhoudsprojecten en het onderhoudsprogramma 2021. 

Woningen Annawijk energiezuinig en gasloos

Naast de bouw van nieuwe woningen zijn in de 

Helmondse Annawijk ook 70 bestaande woningen 

energiezuinig en gasloos gemaakt. De gevel, ramen 

en het dak zijn nu goed geïsoleerd. Hierdoor zijn de 

woningen behaaglijker en vallen de stookkosten flink 

lager uit. Het energielabel van de woningen steeg 

gemiddeld naar label A++. Naast een warmtepomp 

plaatsten we ook zonnepanelen op het dak zodat 

bewoners zelf energie opwekken. En daardoor besparen 

op hun energierekening.

Heindertweg-Schoolstraat in Aarle-Rixtel

In Aarle-Rixtel worden 14 seniorenwoningen 

verduurzaamd en voorzien van een nieuwe keuken 

en badkamer. Een intensief traject waarin coronaproof 

en toch zo hard mogelijk wordt gewerkt, zodat de 

woningen voor de kerst klaar zijn. 

Groot onderhoud 86 woningen Heeze

In Heeze wordt in 2021 bij 86 woningen groot 

onderhoud uitgevoerd. Daken worden (deels) vervangen 

en geïsoleerd. Er komen nieuwe dakramen en het 

voegwerk van de gevel wordt vervangen. Op Diepers 6 

is de woCom Buurtkamer. Huurders kunnen hier terecht 

met al hun vragen, of gewoon voor een praatje tijdens 

de werkzaamheden. 

Wat staat er in hoofdlijnen op de agenda voor 2021 So
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Groot onderhoud en energetische verbetering 86 35 121

Dakbedekking vervangen (soms inclusief isolatie) 16 13 17 48 53 147

Kozijnvervanging 63 18 81

Asbestsanering onderdelen 63 43 54 15 42 217

Binnenonderhoud (keuken, badkamer, toilet) * 43 33 54 23 128

Schilderwerk vervangen 3 14 3 55 85 247 407

CV vervanging 43 79 3 95 86 306

* Vraaggestuurd onderhoud.
* Groot onderhoud omvat ingrijpende maatregelen aan de buitenkant van de woning. Mogelijk worden die gekoppeld aan werkzaamheden aan de 

binnenkant van de woning. Dat bekijken we per project en werken we vervolgens nader uit. De exacte planning voor 2021 is op dit moment nog niet bekend.

Onderhoudsprogramma 
Elk jaar is een aantal woningen aan de beurt voor groot onderhoud. In onderstaand overzicht ziet u welke 

werkzaamheden we voor 2021 hebben ingepland en voor hoeveel woningen. Als uw woning komend jaar in 

aanmerking komt voor groot onderhoud, dan informeren wij u daar uiteraard op tijd over.
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Jubileumjaar 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 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.

Bij Buurten is een uitgave van woCom. Deze uitgave 

verschijnt 3 keer per jaar en wordt gemaakt door 

medewerkers en huurders.

Hoofdredactie

woCom

Buurtredactie

Karin Verheijen, Frans Verhoeven, Harrie Damen,  

Ben Rooijakkers, Frank Driessen, 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 december 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. 

Vanwege de landelijke coronamaatregelen 

is ons kantoor tijdelijk gesloten. Bezoek is 

daarom alléén mogelijk op afspraak. Ook 

de inloopspreekuren in Helmond en Lieshout 

kunnen voorlopig helaas niet doorgaan. 

Actuele 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 van... 
De Burcht in Beek en Donk 
Foto’s: Ben Rooijakkers 

De achterkant van de appartementen in wooncomplex De Burcht in Beek en Donk lijkt eigenlijk meer de voorkant van het 

gebouw. Want de adressen en de voordeuren van de appartementen liggen dan wel aan de Beverstraat, sommige balkons 

kijken uit op de ruim opgezette Otterweg. Een van die balkons is van onze nieuwe Laarbeekse buurtredacteur Ben Rooijakkers.

Het balkon ligt op het zuidoosten en bij mooi weer 

zitten Ben en zijn vrouw er graag. Lekker in het groen, 

met een verticale border met een totaallengte van  

8,5 meter. Ben heeft die afgelopen zomer aangelegd om 

onder meer kruiden, aardbeienplantjes, peperplantjes 

en dergelijke te planten, allerlei lekkers voor eigen 

gebruik. Ook Bens vrouw Marjo geniet daarvan, want 

ze hebben allebei groene vingers. Het fraaie kunstgras 

op het balkon is een aangename ondergrond voor 

hond Noa, de 16-jarige Nova Scotia Duck Tolling 

Retriever (ook wel kortweg Toller genoemd). Ben en 

Marjo hebben jarenlang honden van dit ras gefokt en 

Noa mag nu, nadat ze 4 nesten heeft geworpen, in De 

Burcht haar oude dag slijten.

Als Ben niet op zijn balkon zit, is hij altijd wel ergens 

druk mee bezig. Hij en Marjo kamperen vaak en 

graag in Zoutelande. Om ook thuis het Zeeland-

gevoel te beleven, heeft Ben in 

zijn werkkamer in het appartement een volledige 

wand voorzien van een fotobehang met daarop 

een eigen foto van het haventje van Goes. Al bijna 

60 jaar doet Ben alle soorten vrijwilligerswerk. 

Vanwege gezondheidsredenen probeert hij het 

wel iets rustiger aan te doen, toch heeft hij nog 

genoeg te doen. Ben organiseert en begeleidt nog 

zelfhulpgroepen, houdt vrijwillig de administratie 

bij van het bedrijf van iemand die ziek is, is voorzitter  

van Huurdersbelangenorganisatie objecten De Burcht, 

De Regt, De Oever en direct aansluitende oudbouw. 

En nu dus ook buurtredacteur voor Bij Buurten. Dat 

zal hem vast goed afgaan, want als tiener schreef hij al 

stukjes voor school- en clubbladen. Later heeft hij ook 

lesgegeven over bijvoorbeeld het schrijven van een 

goed persbericht. 

Colofon


