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Geen huurverhoging 
in 2021
Lees dit artikel op pagina 5 >>

Voor elkaar in het jaar 
van de Vrijwillige Inzet
We zeggen het vaker: bij woCom doen we het graag samen. Met u als huurder, met onze samenwerkingspartners én met 

inwoners die zich actief vrijwillig inzetten voor de buurten en wijken waar onze huurders wonen. In deze Bij Buurten zetten we 

vooral die laatste groep mensen in het zonnetje. 2021 is namelijk het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Koningin Máxima gaf in 

december 2020 de aftrap. WoCom volgt met trots, want van de al bijna 7 miljoen vrijwilligers die ons land rijk is, kent woCom er 

ook een aantal. Mensen die zorgen voor een fijne woonomgeving, die straten groener of een wijk socialer maken.

Birgit Colen, consulent Wonen & Buurten, heeft in de 

25 jaar dat ze bij woCom werkt al vaak samengewerkt 

met huurders die zich vrijwillig inzetten voor anderen. 

Sinds 2019 is ze actief in de gemeenten Heeze-Leende 

en Cranendonck. Samen met buurtbeheerder Tiek van 

Santvoort legt ze daar contacten met en tussen huurders. 

Daar zijn mensen bij die zich vrijwillig inzetten voor de 

appartementencomplexen waarin ze wonen. “Zij voeren 

kleine klusjes uit, zoals onkruid verwijderen, lampen 

vervangen en plantjes water geven”, vertelt ze. “Ze zijn 

voor ons echt de oren en de ogen in woongebouwen. Zij 

weten het als er met een bewoner iets aan de hand is, 

als er iets kapot is of aan vervanging toe is. Wij kunnen 

daardoor vaak sneller reageren.”

Schoon en netjes

Peter Smulders uit Heeze is zo iemand. In het 

appartementengebouw waar hij al ruim 30 jaar woont, 

springt hij steeds weer bij om het gebouw schoon te 

houden, in de gaten te houden of het afval zich niet 

teveel opstapelt, een storing te verhelpen of een gaatje 

te boren bij een van zijn buren. “Iedereen wil wel zo’n 

buurman”, zegt Peters onderbuurvrouw Paula Roosen. 

“Hij doet altijd alles voor iedereen. Loopt niet de deur 

plat maar komt af en toe aan. Heel prettig.” Peter voelt 

zich gevleid, maar vind het zelf niet zo bijzonder. “Ik ben 

misschien wel een van de oudste bewoners die hier 

nog op hetzelfde adres wonen”, berekent hij vlug. “Ik 

vind het hier prettig wonen, de onderlinge contacten 

(lees verder op pagina 2)

WoCom waardeert vrijwillige inzet

Jubileumjaar verplaatst naar 2021
WoCom bestaat 100 jaar! Vanwege de coronamaatregelen konden we dat in 2020 niet samen met u vieren. 

U kunt echter nog steeds leuke wensen insturen. Heeft u een idee voor uw wijk, plaats of gemeente? 

Mail dit dan naar 100jaar@wocom.nl of bel (0493) 49 76 66. Meer informatie leest u op pagina 5.

Buurvrouw Paula Roosen overhandigt vrijwilliger Peter Smulders een bloemetje
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Een veilige oprit in Budel

Mevrouw Kissen nomineerde haar bovenbuurman 

Frans Bax uit Budel voor een bloemetje. Jarenlang 

hield hij de paden rond het woongebouw schoon, 

hield hij het groen bij en strooide hij in de winter 

zout op de oprit, terwijl hij zelf niet eens een auto 

had. Hij stond er vaak extra vroeg voor op. Frans is 

al in de 80 en om hem te ontlasten neemt mevrouw 

Kissen zijn werkzaamheden hier en daar over. Ook zij 

staat graag voor de omwonenden klaar.

Een aanwinst voor de buurt in Someren

Al een paar keer had de opzichter van woCom 

gevraagd of een mevrouw uit Someren haar 

voortuin netjes kon maken. Toen sprong mevrouw 

Lintermans bij. Het was haar duidelijk dat het de 

buurvrouw gewoon niet lukte om iets aan haar 

tuin te doen. Voor mevrouw Lintermans was het 

een kleine moeite en zij heeft de voortuin van haar 

buurvrouw niet alleen op orde gemaakt, ze houdt 

de tuin sindsdien ook bij. Het is een mooi voorbeeld 

van elkaar helpen. 

Opgeruimd staat netjes in Heeze

Het wooncomplex aan het Ten Borchwardplein 

in Heeze ziet er altijd netjes uit. Al jaren veegt 

meneer Looymans daar iedere week afval en 

sigarettenpeuken bij elkaar. Dat verdient toch echt 

een bloemetje, liet zijn buurvrouw Dinie Cortenbach 

weten. Een opgeruimde plek zorgt ook voor een 

fijne woonomgeving, vindt zij. Bewoners maken er 

vaak gezellig een praatje met elkaar. Zo blijf je op 

de hoogte van hoe het met je buren gaat en of er 

iemand nog een helpende hand nodig heeft. 

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

zijn hier goed en ik wil het ook graag zo houden.” Peter 

heeft het meest direct contact met buurtbeheerder 

Tiek, maar ook de opzichters weet hij te vinden als het 

nodig is. “Toen er na een restauratie in de kelder een 

lekkage ontstond, heb ik dat meteen doorgegeven. 

Daardoor heeft woCom het probleem snel kunnen 

verhelpen, anders was de schade veel erger geweest.” 

Birgit weet ook nog dat Peter zijn hulp aanbood bij 

het vervangen van het intercomsysteem. “Die monteur 

stond hier helemaal alleen”, herinnert Peter zich. “Ik ben 

elektricien geweest, dus heb ik die man de hele dag 

geholpen. Zo probeer ik het hier leefbaar te houden op 

een leuke en fijne manier.”

Veel waardering

“Mensen als Peter zijn heel belangrijk voor ons”, 

vertelt Birgit. “Daarom krijgen ze aan het einde van 

het jaar altijd een mooie attentie. Daarnaast delen de 

buurtbeheerders natuurlijk de nodige complimenten 

uit.” Verder helpt woCom huurders graag bij de 

uitvoering van goede ideeën om de leefbaarheid, 

veiligheid en gezelligheid in buurten te bevorderen. 

“Daarvoor is ook geld beschikbaar”, weet Birgit. 

“WoCom heeft het 100-jarig jubileum niet kunnen 

vieren en het geld dat daarvoor gereserveerd was, zit 

nu in een potje voor wijkwensen.” Meer hierover leest u 

op pagina 5.

Ook vrijwilliger worden? 

Neem dan contact op met de buurtbeheerder in uw 

woongebied of de consulent Wonen & Buurten:

• Laarbeek: Dennie Baats en Harriet van Lierop

• Helmond: Paul Aarts, Miranda van Loo en Jesse Verbakel 

• Someren, Asten: Loraine Tullemans en Ellen Vereijken

• Heeze-Leende, Cranendonck: Tiek van Santvoort en  

 Birgit Colen

Bij Buurten nieuws

Vervolg van pagina 1

Goed om te weten!
In Bij Buurten informeren wij u over de meest 

uiteenlopende onderwerpen. Op onze website vindt 

u nog veel meer informatie. We lichten graag enkele 

onderwerpen uit:

Buurtbemiddeling

Ergert u zich aan uw buren of lopen de 

spanningen soms op? Dan kan een getrainde 

buurtbemiddelaar u (gratis) helpen om er samen 

uit te komen. 

 www.wocom.nl/buurtbemiddeling 

Hennep erin? Huurder eruit!

Hennep kweken in een huurwoning? Dat 

accepteren we niet. Treft de politie een 

hennepkwekerij aan in een woning van woCom, 

dan zeggen we direct de huur op.
  

  www.wocom.nl/hennep

Dat verdient een bloemetje!

Paula, Peter en Birigt Colen, consulent Wonen & Buurten bij woCom, voor het appartementengebouw in Heeze
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Kaders doorbreken voor meer 
zelfstandigheid
Zorgboog geeft bewoners zelf de regie

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 naar een 

huurder. Maar ging ze, tijdens een bezoek aan de 

vernieuwde buurtkamer van Zonnetij, in gesprek  

met Wil van de Laar, bestuurder van de Zorgboog.

Het is zonnig als ik over het terrein loop 

van Zonnetij. Tussen al het groen vallen de 

7 karakteristieke, witte gebouwen van dit 

wooncomplex in het hart van Aarle-Rixtel 

nog meer op. Ik ben best wel trots dat we 

op deze mooie plek heel veel mensen de 

mogelijkheid kunnen bieden langer thuis te 

wonen. Zelfstandig, maar nooit alleen. Dat 

komt een beetje doordat de appartementen 

levensloopbestendig, ruim van opzet en zonder 

drempels zijn. Maar vooral doordat er hier naar 

je omgekeken wordt. Het is een sociale plek, een 

ontmoetingsplaats, waar iedereen elkaar ziet en 

naar elkaar omziet.

Kijken naar wat wel kan

In de buurtkamer van Zonnetij heb ik afgesproken 

met Wil van de Laar, bestuurder van de Zorgboog. 

Samen met de Zorgboog en de gemeente 

Laarbeek gaan we namelijk iets unieks doen. 

Terwijl we genieten van de bedrijvigheid om ons 

heen, vertelt Wil me hoe haar zorgorganisatie 

continu kijkt hoe ze zorg en wonen beter kan 

organiseren. Bijvoorbeeld door de inzet van 

technologie. Door het versterken van sociale 

netwerken waardoor de bewoner langer thuis 

kan blijven wonen, zelfs met een zwaardere 

zorgbehoefte. En door te denken vanuit positieve 

gezondheid. Door je niet te richten op de 

beperkingen van de bewoner, maar vooral te 

kijken naar wat wel kan. Waar de bewoner trots 

op is of naar diens talent. Maar hoe kom je tot zo’n 

nieuw woon-zorg-leef-concept als je blijft doen 

wat je altijd al deed? Als je eigen regeltjes zeggen 

dat het eigenlijk niet kan? En ook belangrijk: hoe 

houd je iemand zelfstandig, als meer helpen 

betekent dat iemand meer afhankelijk wordt? 

Met enthousiasme, buiten de kaders denken 

en bewoners er zelf een rol in te geven door 

vroegtijdig een netwerk op te bouwen.

Goede buren

Inmiddels kijken veel gemeenten enthousiast 

naar ons nieuwe concept: een bruisende 

woongemeenschap, een community, 

waar naar elkaar omkijken als goede buur 

wordt gestimuleerd. Wil benadrukt dat 

we (zorgorganisatie, woningcorporatie en 

gemeente) niet wisten waar we aan begonnen. 

Maar dat de vele gesprekken met mij en 

wethouder Monica Slaats en nog meer denk- 

en doewerk van alle medewerkers in de 

werkgroep ervoor gezorgd hebben dat we 

kunnen starten met ‘ons’ project waarin wonen, 

welzijn en zorg elkaar versterken. In deze 

buurtkamer; waar ontmoeting centraal staat, 

omdat hier niet alleen bewoners maar alle 

inwoners, buren en vrijwilligers aan kunnen 

schuiven. In de appartementen op deze mooie, 

groene plek in Aarle-Rixtel; waar zorg nabij 

en beschikbaar is. Maar niet overheersend 

aanwezig, vult Wil mij aan. Waar zowel vitale 

bewoners als lichte en zware zorgvragers 

welkom zijn. En dus ook echtparen de kans 

krijgen om samen te blijven wonen, ook als 

hun zorgbehoeftes uiteenlopen. 

Wat begon met een eerste idee en een kopje 

koffie bij de Zorgboog, zorgt hier voor een 

nieuwe manier van wonen. Ik hoop dat Wil en 

ik hier samen nog veel kopjes koffie mogen 

drinken.

Nieuwsgierig geworden, wilt u hier ook 

wel wonen of wilt u zich als zon’ne goeie 

vrijwilliger inzetten? Kijk dan zeker eens op:  

www.elkedageenfijnedag.nl

Op de 
koffie 
bij ...

Bewoners Zonnetij ontvangen de sleutel van hun buurtkamer
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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
Bouwen-bouwen-bouwen

Als u deze column van voorzitter Berry Smits 

leest, liggen de Tweede Kamerverkiezingen 

alweer ver achter ons. De vraag is of er al 

een Kabinet is geformeerd. En of er een 

coalitieprogramma is opgesteld. Of een minister 

van Volkshuisvesting is aangesteld die zich 

alleen bezighoudt met het bouwprogramma 

en wat daarbij hoort. In de aanloop naar de 

verkiezingen hadden nagenoeg alle partijen 

‘Bouwen-bouwen-bouwen’ opgenomen in hun  

standpunten en zelfs toezeggingen om de 

komende 10 jaar zo’n 1 miljoen woningen te 

bouwen! Ze onderkenden dat de woningmarkt 

op slot zit, er schaarste is, huurprijzen te 

hoog zijn, huizenprijzen de pan uitrijzen, 

enzovoort. Ook lazen we dat corporaties de 

verhuurdersheffing, die de schatkist inmiddels 

al zo’n 10 miljard euro heeft opgeleverd, zouden 

kunnen gaan inzetten voor nieuwbouw en 

verduurzaming! Als het rijk nu ook een fikse 

duit in het zakje doet, dan kunnen de beloftes 

van vóór de verkiezingen mogelijk worden 

nagekomen. Al is vaak wel de ervaring anders!

 

Eén ding is zeker: vlak voor de verkiezingen 

werd besloten om voor dit jaar de huren te 

bevriezen. Ook ligt er de wettelijk taak om 

eenmalige huuraanpassingen door te voeren als 

vangnet voor de minder draagkrachtigen. Die 

‘voordeeltjes’ zijn fantastisch, maar waarom dit 

altijd rondom de verkiezingen moet gebeuren? 

Bewonersraad Laarbeek
Aangenaam!

Wie zijn wij en wat doen we precies?

Bewonersraad Laarbeek komt op voor onze 

(huurders)belangen. Dit zijn toch ongeveer 

2.000 voordeuren van alle huurders die bij 

woCom huren in heel Laarbeek. Wij zijn hét 

aanspreekpunt namens de huurders met de 

woningcorporatie en de gemeente. 

Bij alles wat we doen staat de huurder voorop. 

We vinden het belangrijk dat huurders 

meedenken en meepraten, dus laat horen wat ú 

belangrijk vindt en waar u verbeterpunten ziet.

 

Regelmatig overleggen we met een 

vertegenwoordiging van huurders op 

verschillende niveaus. Verder hebben we 

goede contacten met de twee andere huur-

dersorganisaties uit het hele werkgebied van 

woCom en werken we samen waar wenselijk is.  

Zo leren we van elkaar én samen staan we sterk.

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

huurder een bijdrage leveren of bent u een 

bewonerscommissie en heeft u ondersteuning 

van ons nodig? Laat het dan weten. Wij horen 

heel graag van u. Zo kunnen we ook u het beste 

vertegenwoordigen!

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

op info@bewonersraadlaarbeek.nl en via de BRL-

telefoon, bel 06 - 82 35 66 65.

Bewonersraad de Pan
vraagt aandacht

Het bewogen jaar 2020 is achter ons en heeft 

op vele plekken zijn sporen achtergelaten. 

Ook hebben wij daar het nodige van mee-

gekregen. Wij, bestuursleden van Bewonersraad  

de Pan, komen op voor de belangen van 

alle huurders. Dit zijn er in het gebied van  

de Pan ongeveer 4000. Wij gaan in overleg met 

gemeenten en woCom. Wij nemen deel aan 

de prestatieafspraken, die dit jaar vernieuwd 

worden. Ook zitten we in diverse werkgroepen. 

In 2020 was fysiek overleg moeilijk en hebben 

we veel overleg via het digitale netwerk gehad. 

Toch hebben we alles in het werk gesteld om 

jullie belangen te behartigen en we zullen dat 

dit jaar weer doen. Jullie steun hebben wij daar 

hard bij nodig, vooral in deze moeilijke tijd. 

Wij vinden het belangrijk dat jullie als huurder 

meepraten en meedenken. Daarom willen 

wij nogmaals onze nieuwsbrief onder jullie 

aandacht brengen. 

Ook hebben we nog steeds enkele vacatures 

voor deelname in ons bestuur. Wij zouden het 

ook fijn vinden als we weer enkele dames in het 

bestuur kunnen begroeten.

Voor zowel het aanmelden voor de nieuwsbrief 

als het reageren op de vacatures verwijzen wij 

naar onze website. Voor vragen kunnen jullie 

gebruikmaken van ons e-mailadres: 

secretariaat@bewonersraad-depan.nl.

 

Van dakpan
Tot ac�eplande Pan

Heeze-Leende

Someren

Asten

Cranendonck

 www.hvwocomhelmond.nl  www.bewonersraadlaarbeek.nl  www.bewonersraad-depan.nl 
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Geen huurverhoging in 2021
Goed nieuws voor alle huurders. De huurprijzen van 

onze sociale huurwoningen gaan dit jaar niet omhoog. 

Dat heeft de overheid besloten, vooral omdat corona 

iedereen raakt en veel mensen het financieel zwaarder 

hebben. Het is goed om daar rekening mee te houden. 

Neem daarom altijd contact met ons op als u moeite 

heeft om de huur te betalen. Dan kunnen we samen 

kijken naar wat mogelijk is, om te voorkomen dat 

problemen zich opstapelen. 

Eenmalige Huurverlaging 

Huurders met een laag inkomen en een hoge huur 

krijgen in 2021 huurverlaging. De regering heeft 

daarover ook een wet aangenomen. Huurders met een 

laag inkomen in 2019 hebben al bericht gehad. Heeft 

u langer dan een half jaar een inkomensdaling ervaren 

in 2020 of 2021? Of valt u met uw inkomen en huur in 

de tabel hiernaast? Dan kunt u per brief een aanvraag 

indienen bij woCom (Postbus 36, 5710 AA Someren).

Om de aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij het 

volgende van u nodig:

1. De brief met de aanvraag. Een voorbeeld is te 

vinden op www.woonbond.nl. 

2. Een door u ondertekende huishoudverklaring. 

Deze verklaring kunt u bij woCom opvragen.

3. Inkomensgegevens over zes aaneengesloten 

maanden van alle leden van uw huishouden vanaf 

27 jaar.

Gevolgen voor uw huurtoeslag

Met een lagere huur krijgt u misschien minder 

huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien 

juist meer. U kunt een proefberekening maken 

via de website www.toeslagen.nl. Geef uw 

nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde 

inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen via  

www.toeslagen.nl. WoCom geeft uw huurverlaging ook 

door aan de Belastingdienst.

Meer weten? 

Op www.wocom.nl/huur vindt u meer informatie over 

huur betalen, huurtoeslag en huurverlaging. Natuurlijk 

kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen als u 

vragen heeft.

 www.wocom.nl/huurverlaging

 

Huurverlaging 2021
Voor welke huurders geldt het?

U woont in een sociale huurwoning (appartement, portiekwoning of eengezinswoning).
Op kamers wonen geldt niet.

U woont alleen.
U ontvangt geen AOW.

Uw  
huishouden:

Uw netto huur is 
hoger dan:

Netto huur:
huur zonder servicekosten

Het inkomen van inwonende kinderen:
telt niet mee

Uw inkomen is 
(samen):

Uw netto huur 
wordt verlaagd 

tot:

U woont alleen.
U ontvangt AOW.

U woont samen (2 personen).
U ontvangt geen AOW.

U woont samen (2 personen).
Minstens 1 van u ontvangt AOW.

U woont samen (3 personen of meer).
U ontvangt geen AOW.

U woont samen (3 personen of meer).
Minstens 1 van u ontvangt AOW.

€ 678,66 € 678,66

€ 32.200
per jaar

€ 32.200
per jaar

€ 23.725
per jaar

€ 32.075
per jaar

€ 32.075
per jaar

€23.650
per jaar

€ 633,25 € 633,25

WoCom was jarig en trakteert!

‘Wensput’ voor leefbaarheidsinitiatieven 
Vorig jaar konden we door de coronapandemie ons 

100-jarig jubileum niet vieren. Ons plan om samen 

met de huurders in de wijken iets te gaan doen, lukt 

voorlopig ook niet. Daarom hebben we nu een nieuw 

plan: we bieden u de kans om uw woonomgeving 

iets mooier, leefbaarder, fleuriger, gezelliger, 

schoner of veiliger te maken. Daar  

hebben we onze ‘wensput’ voor: een 

figuurlijke put waarin we al onze 

verjaardagsmunten hebben 

geworpen om uw wensen in 

vervulling te laten gaan.

Vraag een bijdrage aan

Alle huurders kunnen het hele 

jaar een beroep doen op een 

bijdrage uit de wensput, voor plannen 

in hun straat of wijk. Met iedereen die in 2020 al 

wijk-wensen had ingestuurd hebben wij inmiddels 

contact gehad. Maar de bodem van de put is nog 

niet bereikt. Kunt u een bijdrage gebruiken voor het 

organiseren van een straatspeeldag, bijvoorbeeld, 

of voor het inhuren van een muzikant, voor plantjes, 

materialen of gereedschap voor een tuinproject, 

voor het maken van een social sofa of het vullen 

van een buurtbieb? Of is een extra bijdrage 

vanuit woCom welkom bij een bestaande 

activiteit als een jaarlijkse burendag 

of kindervakantieweek: elke wens is 

welkom, zolang het maar bijdraagt 

aan prettig wonen. Kijk voor meer 

informatie en de voorwaarden  

op www.wocom.nl/100 of 

stuur een e-mail naar  

100jaar@wocom.nl.

Let op! Het inkomen betreft het bruto inkomen.
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Op de vraag ‘Wat betekent wonen voor u?’ kan de 72-jarige Mia van Lieshout kort zijn: alles.  

Mia woont al 47 jaar met haar man Paul in Houtsdonk in Helmond, en ze zijn al even lang buren 

met Carla van Schaik aan de ene en Thea van Schaik aan de andere kant. Allen kregen als eerste 

de sleutels van de toentertijd nieuw gebouwde woningen. En ze wonen er na al die jaren nog 

steeds met plezier.

“Hier ligt ons hart”

Mia van Lieshout woont na 47 jaar 
nog steeds heerlijk in Houtsdonk
Tekst: Frank Driessen, foto’s: Jan Peeters

Mia is een gastvrije echte Helmondse dame, 

die houdt van wandelen in de Beemd, en lezen. 

Veel mensen kennen Mia van de snoepwinkel 

die zij ooit gehad heeft, in Helmond West 

aan de 2e Haagstraat. Die droeg toen de 

naam Snoeppaleis, maar werd ook wel Meurs 

genoemd. Mia is erg te spreken over haar 

woning waaraan ze zelf van alles verbouwd 

heeft. Zo heeft ze in overleg met woCom enkele 

ruimtes gewijzigd en de badkamer veranderd. 

Ze heeft haar woning ingericht met diverse 

antieke meubels, menig bezoeker noemt het 

weleens een museum. Haar favoriete plek in 

huis blijft de keuken, een gezellig knus plekje 

in huis waar het goed koffie drinken is met haar 

familie en vrienden. Verder zijn Mia en haar 

twee buurvrouwen erg te spreken over woCom. 

Zeker over de service. “Mocht er onverhoopt 

iets stuk gaan in of aan de woning, dan is er 

meestal snel een vriendelijke monteur die het 

probleem voor ons oplost”, aldus Mia. Wel vraagt 

Mia zich af waarom niet alle huizen die leeg 

komen, aangeboden worden op Wooniezie. 

Op pagina 12 van deze Bij Buurten geeft 

Penny, medewerker Klantenservice bij woCom, 

antwoord op die vraag.

Koeien op straat

Toen ze 47 jaar geleden de sleutel kregen, zag 

het er heel anders uit. Koeien liepen door de 

straat. De flats stonden er pas, en zij waren de 

eerste bewoners van de laagbouw. Dat de buurt 

in de afgelopen jaren erg veranderd is, kunnen 

de drie dames alleen maar bevestigen. Vroeger 

was men meer bij elkaar, je had meer een band. 

“We gingen samen naar de braderie op het HVV-

veld”, vertelt Carla. “Dronken samen een drankje 

in de kantine. Nu ligt er meer rommel in de wijk, 

enkele wijkbewoners nemen het niet zo nauw 

met de regels.” Echter hebben de dames het nog 

zeer goed naar hun zin, en willen ze geen van 

drieën weg. Ze hebben een goede band, drinken 

samen koffie, maken een praatje en steunen 

elkaar in moeilijke tijden. Dat de beloftes dat 

er scholen en winkels in de wijk zouden komen 

nooit waargemaakt zijn, maakt voor de dames 

niets uit. Houtsdonk blijft de wijk waar hun hart 

ligt, en dat zal het altijd blijven.
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Onmisbare documenten 
bij een woningaanbod
Bent u op zoek naar een (andere) huurwoning via www.wooniezie.nl? Zorg er dan voor dat uw gegevens compleet en 

actueel zijn. Zonder de juiste gegevens kunt u namelijk geen woning huren. Vanaf het moment dat u reageert op woningen, 

hebben wij bijvoorbeeld uw inkomensgegevens nodig om te bepalen of u voor de woningen in aanmerking komt. 

Direct beschikbaar

Als u voor een woning in aanmerking komt en 

een aanbieding krijgt, moeten er verschillende 

documenten direct voor woCom beschikbaar zijn. 

Missen we gegevens, dan moeten we helaas het 

aanbod intrekken. Hieronder ziet u welke documenten 

(van u en een eventuele partner) u aan uw inschrijving 

in Wooniezie moet toevoegen: 

• Laatste inkomensverklaring van de Belastingdienst. 

Deze is beschikbaar via mijn.belastingdienst.nl. 

U logt hiervoor in met uw DigiD of u belt naar de 

Belastingdienst (0800-0543).

• Inkomensgegevens over de laatste 3 aaneengesloten 

maanden en een jaaropgave van het afgelopen jaar 

van alle werkgevers/inkomstenbronnen.

• Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met 

adreshistorie*. Deze vraagt u op bij de gemeente 

waar u woont. Het document mag niet ouder zijn dan 

3 maanden. 

• Verhuurdersverklaring(en) van de huurwoning(en) 

waar u de afgelopen 5 jaar heeft gewoond*. 

• Bij een echtscheiding vragen wij u om een 

ondertekend echtscheidingsconvenant (inclusief 

ouderschapsplan).

• Heeft u een eigen bedrijf? Dan levert u uw 

jaarstukken aan (opgemaakt door uw accountant) en 

uw inschrijving van de Kamer van Koophandel.

• Bij een onderbewindstelling vragen wij u om een kopie 

van de beschikking en de schriftelijke toestemming 

van de bewindvoerder voor de verhuizing.

* Als u nu al huurt bij woCom, is dit niet nodig.

Kijk op onze website voor meer informatie 

U vindt hier bijvoorbeeld onze informatiekaart voor 

woningzoekenden met antwoorden op de meest 

gestelde vragen. Ook kunt u hier bekijken voor welk 

type woning u in aanmerking kunt komen. 

 www.wocom.nl/ik-zoek-een-woning

Bij Buurten regionieuws

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

telefoon of e-mail. Daarom willen wij het graag 

weten als uw contactgegevens veranderen. Ook 

andere persoonsgegevens die wij nodig hebben 

om u van dienst te zijn, houden we graag op 

orde. U kunt ons daarbij helpen door het aan ons 

door te geven als bijvoorbeeld uw e-mailadres, 

telefoonnummer, bankrekeningnummer of 

gezinssamenstelling verandert. 

Maak kans op een VVV bon
Soms hebben mensen net even een extra zetje 

nodig om wijzigingen door te geven. Daarom 

verloten wij 4 VVV-cadeaukaarten onder alle 

huurders die in mei of juni 2021 hun aangepaste 

contactgegevens doorgeven. Wilt u ook kans 

maken? Stuur dan uw aangepaste gegevens per 

e-mail naar info@wocom.nl. Natuurlijk gaan wij 

vertrouwelijk om met uw gegevens. Hoe we 

dat geregeld hebben, kunt u nalezen in de 

privacyverklaring op onze website.

Pas op voor  
nepberichten  
Er gaan sms-berichten en e-mails rond waarmee 

internetcriminelen proberen toegang te krijgen 

tot uw bankrekening. In het bericht staat 

bijvoorbeeld dat u de verlengingskosten van 

uw inschrijving als woningzoekende moet 

betalen. Volgens het bericht kunt u de betaling 

doen door op de link in de tekst te klikken. Deze 

berichten zijn nep en niet afkomstig van woCom 

of Wooniezie.

Klik niet op de link en blokkeer de zender

Heeft u toch op de 

link in het bericht 

geklikt? Neem dan 

zo snel mogelijk 

contact op met 

uw bank. Ook 

adviseren wij u om 

aangifte te doen bij 

de politie. Lees op  

www.fraudehelpdesk.nl welke stappen u nog 

meer kunt ondernemen.

Inschrijven vanaf 18 jaar

Iedereen van 18 jaar of ouder mag zich 

inschrijven als woningzoekende. Woning-

zoekenden 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.

Informatiekaart Woningzoekenden

Een passende huurwoning vinden  

van woCom, hoe werkt dat?

Meer woningzoekenden dan huurwoningen

Er zijn meer woningzoekenden dan huurwoningen. Dat 

betekent dat u niet meteen de woning kunt huren waar uw oog 

op valt. Hiervoor moet u eerst inschrijftijd opbouwen. Wie het 

langst staat ingeschreven, komt het snelst in aanmerking. Zeker 

bij gewilde woningen, zoals een appartement in het centrum, 

is dat belangrijk. Daar reageren meer woningzoekenden op 

dan bij een woning in het buitengebied. Toch blijkt dat vooral 

senioren en jongeren zich niet op tijd inschrijven en daardoor 

regelmatig achter het net vissen. 

Jongeren vliegen uit

Bent u 18 jaar of ouder? Dan mag u zich inschrijven. Wilt u dan 

bijvoorbeeld op uw 23e uitvliegen, dan heeft u al een aantal jaren 

wachttijd opgebouwd en maakt u veel meer kans op een woning. 

Misschien wel de woning die u al even op het oog heeft. Als u 

niet of pas kort staat ingeschreven, dan is de kans veel kleiner. 

Ouders kunnen hier ook een rol in spelen door hun kinderen 

erop te wijzen dat ze zich vanaf 18 jaar kunnen inschrijven. 

Belang van tijdig inschrijven 

Om inschrijftijd op te bouwen, is het belangrijk dat u zich tijdig 

inschrijft als woningzoekende. Ook als u op dit moment nog niet 

op zoek bent naar een woning is het verstandig om u alvast in te 

schrijven. Uw huidige situatie kan namelijk veranderen. Enkele 

voorbeelden zijn al genoemd, maar ook uw gezondheid, het 

verlies van een baan, uw naderend pensioen of een relatiebreuk 

kunnen van invloed zijn. Bij Wooniezie is het mogelijk om u in te 

schrijven vanaf 18 jaar en ouder. 

Senioren

Senioren wonen over het algemeen prima op de plek waar ze 

nu wonen en zijn daarom niet zo bezig met verhuizen. Toch 

kan er op een hogere leeftijd van alles gebeuren waardoor u op 

zoek moet naar een andere woning. U raakt slecht ter been en 

moet naar een gelijkvloerse woning of een appartement met 

lift. Wanneer u niet of pas kort bij Wooniezie staat ingeschreven, 

bestaat de kans dat uw gewenste huurwoning aan uw neus 

voorbij gaat. 

Een inschrijving is gratis

Na inschrijving ontvangt u via een e-mail een inschrijfbewijs. Controleer regelmatig of uw gegevens nog kloppen. Zijn uw gegevens niet 

juist, dan kan dat leiden tot het intrekken van een woningaanbieding. Op het moment dat u op zoek bent naar een woning heeft uw 

verschillende documenten nodig. Kijk voor de actuele benodigde documenten in de advertentietekst van de woning op Wooniezie. Voor 

meer informatie over inschrijven bij Wooniezie verwijzen we u naar de folder van Wooniezie of naar www.wooniezie.nl.

Wilt u in aanmerking komen voor een huurwoning van woCom? Binnenkort of over een paar jaar? Schrijf u dan gratis in als 

woningzoekende op Wooniezie.nl. Misschien heeft u zelfs een voorkeur in welke straat of woning u in de toekomst wilt wonen. 

Op tijd inschrijven is daarvoor belangrijk. In deze folder leest u er meer over. 

Schrijf  
u op  

tijd in!

Unieke Helmondse samenwerking voor veiligheid

Corporaties en zorgorganisaties maken 
een vuist tegen sleutelkastjesinbraken
Steeds vaker zien we dat criminelen sleutelkastjes bij de voordeur openbreken om zo de woningen van ouderen en kwetsbare 

mensen binnen te dringen, ook in Helmond. Naast veel schade en overlast zorgt dit voor gevoelens van onrust en onveiligheid bij 

bewoners. Om dit een halt toe te roepen, hebben de gemeente Helmond, zes Helmondse woningcorporaties en zorgorganisaties 

Savant en de Zorgboog de handen ineen geslagen. Samen gaan zij de centrale toegangsdeuren van tientallen wooncomplexen 

waar ouderen zorg aan huis krijgen voorzien van digitale sloten.

 

Vanzelfsprekend levert woCom graag een bijdrage aan 

deze unieke samenwerking. Doordat de zorg inspeelt op 

het groeiende aantal 75-plussers dat zo lang mogelijk 

zelfstandig kan en wil blijven wonen, verhuren ook wij als 

woningcorporatie onze woningen steeds langer aan deze 

mensen. Wij willen hun een thuis bieden waar zij zich ook 

veilig voelen. De digitale sloten helpen daarbij. Door de 

centrale toegangsdeuren te voorzien van digitale sloten, 

hoeven de zorgmedewerkers geen honderden sleutels 

meer te gebruiken. Straks kunnen zij veiliger, sneller en 

makkelijker de verschillende gebouwen in. En bewoners 

kunnen nog steeds hun bestaande sleutel gebruiken.
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Benieuwd naar de uitge-

voerde werkzaamheden en 

naar de ervaringen van onze 

bewoners? Scan de QR code 

hiernaast en bekijk het filmpje.

Bij Buurten regionieuws

De 91-jarige mevrouw Erene Lauterslager, woont al 

sinds 2000 met veel plezier in een appartement aan 

de Cortenbachstraat in Helmond West. In december 

is bij het complex het groot onderhoud afgerond. De 

woningen zijn voorzien van onder andere nieuwe 

kozijnen, voordeuren en zonnepanelen. 

Het appartementengebouw ziet er weer piekfijn uit: een 

mooie gelegenheid om in het kader van de leefbaarheid 

meteen ook iets te doen met het tuinaanzicht. Het 

complex is gesitueerd op een zichtlocatie, je komt er de 

wijk binnen, dus het mag wel wat uitstraling hebben. 

Erene en de andere bewoners kregen daarom vorig 

jaar een brief waarin woCom haar plannen voor het 

voortuinproject presenteerde. Bewoners konden hierop 

reageren, 100 procent was positief. Dat was een zeer goed 

resultaat. Veel bewoners zijn blij met dit initiatief, ook 

omdat niet iedereen zelf de voortuin kan bijhouden.

Positiviteit 

Met deze investering probeert woCom positiviteit te 

brengen, voor Erene en de rest van de trotse bewoners. De 

inrichting wordt door woCom gefinancierd. De bewoners 

betalen 4 euro per maand aan onderhoudskosten 

voor het bijhouden van de tuinen. Dit vindt Erene niet 

veel, tegenover wat ze ervoor terugkrijgt. In februari 

stonden medewerkers van Senzer klaar om de eerste 

schop in de grond te steken. Als dit proefproject 

succesvol is, gaat woCom dit ook toepassen bij andere 

appartementengebouwen op zichtlocaties. Erene is in 

ieder geval zeer benieuwd naar het resultaat. Straks ligt er 

een mooie, algemene voortuin met nieuwe beplanting, 

tegelwerk en een fietsstalling. Zo krijgt Helmond West er 

weer een mooie verzorgde locatie bij. En Erene, die wil er 

nog jaren blijven wonen.

Voortuinproject Cortenbachstraat 
Tekst: Frank Driessen, foto’s: Jan Peeters

Renovatieproject Annawijk afgerond

De grote opknapbeurt van heel veel woningen in 

de Annawijk is klaar. Bij woCom weten we dat zo’n 

project het nodige vraagt van onze huurders. Het is als 

kamperen in eigen huis, zo’n renovatie. Met ook nog 

eens de nodige overlast en vreemde mensen over de 

vloer. Daarom hebben we het project afgesloten met 

een presentje voor de bewoners, om ze te bedanken 

voor hun medewerking en geduld. 

In totaal hebben we in de Annawijk 81 woningen 

duurzaam verbeterd. De afgelopen maanden werden 

69 woningen onder andere voorzien van nieuwe 

daken, zonnepanelen en kozijnen met tripple glas. 

Er zijn warmtepompen aangesloten en cv-ketels 

verwijderd: de woningen zijn nu volledig gasloos. De 

bewoners van de overige woningen konden kiezen 

voor nieuwe buitendeuren en zonnepanelen.

App voor energieverbruik 

Bewoners kunnen inmiddels met een app zien 

hoeveel energie de zonnepanelen opwekken en 

hoeveel energie de warmtepomp verbruikt. In de 

winter is het verbruik relatief hoog en de opgewekte 

energie relatief laag, maar dat gaat vanaf het 

voorjaar veranderen: dan wekken de zonnepanelen 

meer energie op dan de warmtepomp nodig heeft 

en dat levert dan een mooie besparing op de 

energierekening op.  
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Welkomstteam Budel-Schoot  
verbindt inwoners
Sinds september 2020 kunnen nieuwe inwoners van Budel-

Schoot een bezoekje verwachten van het ‘Welkomstteam 

Budel-Schoot’. Met een welkomstpakket met handige 

informatie, kortingsbonnen en kleine presentjes van lokale 

verenigingen en ondernemers helpt het team mensen hun 

weg te vinden in het dorp. Een mooi initiatief om de sociale 

samenhang in het dorp te versterken en verbeteren. 

7 teamleden leggen de contacten met de nieuwe 

bewoners. En bijna 30 ‘goede buren’ zijn in de 

verschillende straten actief om signalen op te vangen, 

waar het welkomstteam dan weer op in kan springen 

met een kaartje of een praatje. Als er een baby op 

komst is bijvoorbeeld, of - verdrietiger - als er iemand 

is overleden. De werkgroep hoopt met de hulp van 

de ‘goede buren’ ook verontrustende thuissituaties en 

eenzaamheid te voorkomen. Én meer dorpsgenoten 

te activeren om een bijdrage te leveren aan de 

leefbaarheid in het dorp.

Blije bewoners

“Door de coronamaatregelen konden we de afgelopen 

maanden helaas niet bij de mensen aan de keukentafel 

een gesprekje voeren, zoals oorspronkelijk wel de 

bedoeling was”, vertelt Shana Raes, een ‘Schootse’ 

die vanaf het begin actief is in het project en ook een 

welkome bijdrage leverde vanuit haar opleiding tot 

pedagogisch medewerkster. “Toch zijn de reacties 

heel positief. Bewoners zijn blij met de informatie 

en de presentjes en ook bij de ondernemers zien 

we een grote bereidheid om iets bij te dragen aan 

de welkomstpakketten.” Zo komen er steeds meer 

contacten tot stand, is de ervaring tot nu toe. 

Zelfvoorzienend

Het welkomstteam bestaat mede dankzij donaties 

van lokale ondernemers en subsidies van VONK en 

‘Samen aan de Slag’. Om niet meer afhankelijk te 

zijn van subsidies, volgen er dit jaar verschillende 

inzamelingsacties. “We zijn bezig met het opzetten van 

een crowdfundingsactie en een statiegeldactie”, vertelt 

Shana. Natuurlijk hoopt het team op enthousiaste 

deelname van alle inwoners van Budel-Schoot.

Inwoners van Lieshout gezocht! 
Binnenkort 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 zich dan voor 9 mei aanstaande 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, 

telefoonnummer en e-mailadres. Alvast bedankt voor 

uw aanmelding!

Basisschoolleerlingen verrassen ouderen
In Beek en Donk brengt het ‘Project Samen’ leerlingen 

van basisschool ’t Otterke in verbinding met bewoners 

van de 115 appartementen voor 55-plussers in De Burcht 

en De Oever, bewoners van het zorgcentrum De Regt en 

andere ouderen in de directe omgeving. Door corona 

waren er afgelopen jaar nauwelijks activiteiten, maar een 

kaartenactie met Pasen kon wél. Daar is deze keer ook 

basisschool De Raagten bij betrokken. Leerlingen uit alle 

groepen lieten hun creativiteit de vrije loop en maakten 

kaarten, tekeningen, mooie berichten en wensen. 

Met ruim 500 paaswensen toverden de kinderen een 

glimlach op het gezicht van alle bewoners.

Wist u al dat NLdoet dit jaar 

plaatsvindt op 28 en 29 mei? 

Door de verlengde lockdown is 

de grootste vrijwilligersactie van 

Nederland van maart verplaatst naar mei. Neemt 

u deel aan de actie? Wij delen uw initiatief graag 

in de volgende uitgave van Bij Buurten. Foto’s 

(met een korte toelichting) zijn welkom! U kunt 

ze mailen naar: communicatie@wocom.nl.

Zet Burendag alvast in uw agenda! 

Op 25 september is het weer 

Burendag. Een dag waarop u met 

buren samenkomt voor een kopje 

koffie, een spelletjesmiddag of om de buurt op 

te knappen. Het is ieder jaar opnieuw een groot 

nationaal feest. Op www.burendag.nl ziet u wat 

er in uw buurt allemaal wordt georganiseerd. 

Ook kunt u via die website een bijdrage voor uw 

activiteit aanvragen bij het Oranje Fonds.

NLdoet & 
Burendag 2021 

Welkomstteam met (uiterst rechts) Shana Raes
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In 2021 bouwt woCom in Someren twee 

kleinschalige woonvoorzieningen. Een voor 

ORO en een voor Kempenhaeghe. Een 

bijzonder project voor bijzondere bewoners. 

Hellen Rinket, wijkmanager bij ORO, deelt in 

deze column haar ervaringen en die van de 

toekomstige bewoners.

“En dan is het 
voorjaar…”

Mijn enthousiaste collega Sandra gaf de 

afgelopen periode aan dat zij ging stoppen 

als wijkmanager, omdat ze een mooie 

uitdaging buiten ORO heeft gevonden. We 

wensen haar veel plezier in haar nieuwe 

baan, maar zullen haar ook wel missen. 

Even was er lichte paniek: hoe moest dat 

nu, midden in de bouw van het mooie 

Paulusproject? De kans om Sandra op te 

volgen greep ik echter met veel plezier aan. 

Mijn naam is Hellen Rinket. Ik werk al jaren 

bij ORO en ik heb veel zin om in Someren aan 

de slag te gaan en op de trein te springen om 

het PaulusProject verder mee vorm te geven.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt. 

Om straks te kunnen openen met de 

juiste gordijnen, of het beste servies. Maar 

ook om nieuwe bewoners en hun familie 

te leren kennen. In februari kwamen 

alle toekomstige bewoners kijken en 

meten in hun nieuwe appartement of 

studio. Coronaproof, natuurlijk. Het was 

mooi om te zien hoe enthousiast iedereen 

was. In de hoofden kan het inrichten nu 

beginnen. We kunnen niet wachten totdat 

de bouw wordt opgeleverd en we met 

zijn allen aan de slag gaan met de vloeren, 

keuken en nog veel meer!

Bij Buurten regionieuws

Column

Groetjes,
HeIIen Rinket

Woonrebus
Houdt u wel van een uitdaging? Dan lukt het u vast 

onderstaande rebus op te lossen. 

Onder de goede inzenders verloten we enkele cadeaubonnen 

van € 25. Wilt u hier ook kans op maken? Stuur dan de 

oplossing van de rebus vóór 1 juli naar: woCom, Bij Buurten, 

Antwoordnummer 24, 5710 VB Someren (postzegel niet 

nodig). Of stuur een mailtje naar: communicatie@wocom.nl.

De oplossing van de puzzel uit Bij Buurten 

nummer 27 was: WoCom wenst u een prachtig 
woonjaar toe
 
De prijswinnaars zijn mevrouw Riet van den Hoogenhoff 

uit Beek en Donk en mevrouw Thea Mertens uit Someren. 

Gefeliciteerd met uw prijs!

Geldzorgen? 
Super Sociaal is er ook voor u
Helaas zijn er - ook door de coronacrisis - steeds meer 

huishoudens die niet of nauwelijks rond kunnen komen 

van hun inkomsten. Lukt het u ook niet om voldoende 

dagelijkse boodschappen te doen in een gewone 

supermarkt en woont u in de gemeente Helmond of 

Laarbeek, dan bent u bij Super Sociaal van harte welkom 

voor boodschappen die behoorlijk veel goedkoper zijn 

dan in een gewone supermarkt. 

Super Sociaal heeft een winkel aan de Engelseweg 

127 in Helmond en in de dorpen van Laarbeek komt 

de rijdende supermarkt eens per week langs. Heeft 

u een ‘Verklaring inkomen tot 100%/120% van de 

bijstandsnorm’, dan kunt u bij Super Sociaal goedkoop 

boodschappen doen (gemiddeld ongeveer 70% van de 

normale supermarktprijs). Heeft u niet zo’n verklaring, 

bijvoorbeeld omdat u zelfstandige bent, ga dan toch 

eens langs bij Super Sociaal: waar mogelijk levert de 

supermarkt maatwerk. Voor mensen met grotere, 

structurele financiële tekorten heeft Super Sociaal 

een regeling voor nóg goedkopere boodschappen.  

Meer weten: 

  www.supersociaal.nl 

Problemen met de huurbetaling?

Heeft u door de omstandigheden ook pro-

blemen met de huurbetaling? Neem dan zo 

snel mogelijk contact op met woCom. Ook wij 

kijken graag samen met u naar de mogelijke 

oplossingen.
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Landelijke Opschoondag 
met volle zakken zwerfafval

Yassine Zayou deed onderzoek naar motivatie van huurders 

Waarom wel of niet kiezen voor zonnepanelen?
Afgelopen jaar ontvingen veel huurders een enquête 

over zonnepanelen. Die enquête was onderdeel van 

het afstudeeronderzoek van Yassine Zayou. Voor 

zijn masteropleiding aan de Universiteit Maastricht 

onderzocht hij waarom huurders van een sociale 

huurwoning wel of juist niet kiezen voor zonnepanelen.

Direct voordeel

De meeste mensen die reageerden op de enquête 

bleken vooral de mensen die wel zonnepanelen 

hebben laten installeren. “Van de mensen die 

inmiddels zonnepanelen hebben, heeft niemand 

spijt van die keuze”, weet Yassine. Logisch, vindt hij, 

want het huren van zonnepanelen kost weinig, maar 

levert wel direct voordeel op. Ook Piet Kuijpers, die 

met zijn jonge gezin een woning van woCom huurt, 

kan zonnepanelen aanraden. “Wij hebben 8 panelen 

laten installeren en ze hebben afgelopen jaar heel 

goed werk verricht”, vertelt hij. “We zijn er heel 

tevreden over. We hebben er veel profijt van en het 

is mooi dat we hiermee ook groen doen.” Piet heeft 

dan ook met plezier deelgenomen aan de enquête 

van Yassine.

Duurzame keuzes

Redenen om niet te kiezen voor zonnepanelen, 

zijn verschillend. “Sommige huurders verwachten 

nog maar enkele jaren in hun huis te blijven, en 

zien het nut van het plaatsen van zonnepanelen 

dan niet in”, zegt Yassine. “Terwijl het plaatsen 

van zonnepanelen in 1 dag geregeld is en direct 

maandelijks tot besparing op je energierekening 

leidt.” Een andere reden om niet voor zonnepanelen 

te kiezen is dat mensen geen besparing verwachten 

of dat ze zonnepanelen niet duurzaam vinden. 

Daar ligt dus nog een taak voor woCom, want met 

duidelijke, goede en persoonlijke informatie over de 

te verwachten kostenbesparing zouden huurders 

wellicht eerder kiezen voor het aanbod. Yassine: 

“Zonnepanelen worden tegenwoordig op een goede 

manier geproduceerd. Ze zijn snel en gemakkelijk te 

installeren en de onderdelen zijn prima te recyclen 

aan het einde van de levensduur van de panelen. 

En ze leveren echt een energiebesparing op.” Als dat 

laatste niet het geval is, bijvoorbeeld doordat het 

dak van een woning geen zon vangt, zou woCom 

overigens ook geen zonnepanelen aanbieden. Dat is 

precies de reden waarom Yassine en zijn ouders zelf 

geen zonnepanelen op hun huurwoning van woCom 

hebben liggen: het dak is niet geschikt vanwege de 

schaduw van gebouwen in de omgeving.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de installatie van 

zonnepanelen? Bel dan (0493) 49 76 66 of stuur een 

e-mail naar: info@wocom.nl. Aanmelden kan ook via 

mijn.wocom.nl.

  www.wocom.nl/zonnepanelen

Knijpers, vuilniszakken en goede wandelschoenen: 

de perfecte uitrusting voor de deelnemers aan de 

Landelijke Opschoondag. In maart werden onze 

wijken weer een stukje schoner. Veel vrijwilligers 

verzamelden zakken vol zwerfafval. Lege blikjes, plastic, 

handschoenen, mondkapjes en sigarettenpeuken. 

Gretig prikte iedereen er op los. In de Apostelwijk in 

Helmond verzamelden 10 vrijwilligers maar liefst 10 

volle vuilniszakken. 

Houd uw buurt schoon

Kan uw straat, de speeltuin of het park ook wel een 

opschoonbeurt gebruiken? Steek uw handen dan 

eens lekker uit de mouwen. Bijvoorbeeld tijdens 

een dagelijks rondje wandelen. Alleen, of met 

uw buren of collega’s. Kijk voor inspiratie eens op  

www.supportervanschoon.nl. Samen houden we 

onze buurten schoon! 

  

Hondenpoep: 
daar zit een 
luchtje aan!
Poep, het hoort bij het leven, maar niet op straat. 

Het is namelijk best smerig, zeker als je erin 

stapt, het stinkt en zo’n drol zit vol ziektekiemen. 

Niet voor niets is hondenpoep misschien wel 

Nederlands grootste, hardnekkigste en meest 

lastig te bestrijden ergernis. 

Opruimen dus, die shit 

Dat is niet alleen verplicht, het is ook wel zo 

fris. Gebruik bijvoorbeeld een zakje om de 

hondenpoep op te ruimen. Knoop het dicht en 

gooi het in de dichtstbijzijnde prullenbak of thuis 

in uw vuilcontainer. Samen houden we de buurt 

schoon!

Foto: Jan Peeters
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7,4
is de gemiddelde 

beoordeling van huurders 
over hun woonomgeving

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

54
woningen

aardgasvrij gemaakt

554
nieuwe huurders ontvingen de 
sleutel van een huurwoning

83,2% 
van de woningen heeft een 

‘groen’ label (C of hoger)

69%
van de 8076 gemelde
reparatieverzoeken 
werden in 1 bezoek 
opgelost

2020

ABC

Jaarverslag 
Feiten en cijfers uit 2020 
Wist u dat er het afgelopen jaar 47.352 telefoontjes binnenkwamen bij onze Klantenservice? En er 853 

woningen geschilderd zijn? We hebben voor u enkele feiten en cijfers uit ons jaarverslag uitgelicht. Bent u 

benieuwd naar al onze prestaties uit 2020? Kijk dan op onze website.
 

 www.wocom.nl/jaarverslag 

Vragen van klanten,  
en onze antwoorden   
Onze klantenservicemedewerkers beantwoorden 

graag uw vragen. Sommige krijgen ze vaker 

voorgelegd. In Bij Buurten lichten we iedere keer 

één veelvoorkomende vraag eruit.

Vraag:

Kan ik als woningzoekende 

mijn voorkeur aangeven voor 

een bepaalde woning en/of 

straat in Wooniezie?

Antwoord:

Nee, dat kan helaas niet. In het zoekprofiel van uw 

inschrijving in Wooniezie kunt u wél een voorkeur 

aangeven voor een plaats en wijk, maar niet voor 

een bepaalde straat of woning. 

Het kan voorkomen dat een woningzoekende, 

als hij voldoet aan een of meerdere specifieke 

kenmerken (zoals leeftijd), wel voor een bepaalde 

woning voorrang krijgt. Dit staat dan altijd 

duidelijk vermeld in de advertentie. Sommige 

woningen zijn bijvoorbeeld specifiek bestemd 

voor ouderen of jongeren. Daarnaast zijn er ook 

leegkomende woningen die niet op Wooniezie 

worden aangeboden, omdat we een klein deel 

van deze woningen (tot maximaal 25 procent) 

direct toewijzen aan urgent-woningzoekenden 

die bijvoorbeeld moeten verhuizen vanwege 

medische redenen of in een woning wonen die 

gesloopt gaat worden. 

Vroege signalen voor snelle hulp bij schulden
Heeft u problemen met het nakomen van financiële 

verplichtingen? Door een wijziging in de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening kunnen gemeenten u nu sneller  

helpen. In die wet is namelijk geregeld dat de gemeente 

iemand uit moet nodigen voor een gesprek als er een 

signaal binnen is gekomen over betalingsproblemen. In 

zo’n gesprek wordt besproken welke hulp er mogelijk is.  

U bepaalt helemaal zelf of u van de hulp gebruik wilt maken.

Sinds 1 januari 2021 mogen sommige organisaties 

(zoals woningcorporaties, drinkwaterbedrijven, energie-

leveranciers en zorgverzekeraars) het aan gemeenten 

doorgeven als klanten betalingsachterstanden hebben. 

Ook wij kunnen dat doen en we hebben daarvoor geen 

toestemming nodig van de huurder. Natuurlijk proberen 

we altijd eerst persoonlijk met onze huurders te zoeken 

naar een passende oplossing, zoals een betalingsregeling. 

Als dat niet lukt, is het vaak heel prettig dat de gemeente 

mogelijkheden heeft om mensen te helpen hun financiën 

weer op de rit te krijgen. Als huurder mag u de hulp van 

de gemeente wel weigeren. Ook mag u het aangeven 

als u niet wilt dat wij uw gegevens doorgeven: wij zullen 

deze dan niet delen met de gemeente. Stuur daarvoor 

een e-mail naar info@wocom.nl. 

woCom-weetjesV

V

A

A

?

V

V

A

A

?

V

V

A

A

?

Deze leef- en werkgemeenschap staat te popelen 

weer gasten te ontvangen in haar horeca. Ze kregen 

les van een echte brouwmeester en ontwikkelden 

een foto-puzzeltocht door het Leenderbos (gratis bij 

arrangement). Meer info: www.brouwershuisleende.nl

Na enkele heel droge zomers kon de binnentuin van dit Somerense woonzorgcentrum wel wat extra energie 

gebruiken. Nieuwe planten en beukenhagen, een schone vijver met nieuwe fonteinen en drijvende planteneilanden 

en een automatische druppelinstallatie. Ook zo draagt woCom bij aan lekker wonen.

Penny

 ‘t Brouwershuis bruist Opknapbeurt binnentuin Sonnehove
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Voor langere tijd 
iemand anders 
in uw woning 
Wat mag wel, wat mag niet?

Komt een verre vriend of een familielid weleens bij 

u logeren? Dat mag natuurlijk. Als u een woning 

huurt bij woCom, laten we u zoveel mogelijk vrij. 

Wel gelden er regels voor het gebruik van een 

huurwoning.

Inwonen

Wilt u iemand tijdelijk bij u laten inwonen? 

Vraag dan altijd eerst toestemming aan woCom. 

Geef dit ook door bij de gemeente, want het 

kan invloed hebben op toeslagen. Houd er 

daarnaast rekening mee dat u als hoofdhuurder 

altijd eindverantwoordelijk blijft voor de woning 

en de huur. Ook bij schade. 

Mede-huren

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd 

partnerschap? Dan is uw partner medehuurder. 

U kunt ook medehuurderschap aanvragen als 

u ten minste al 2 jaar samenwoont met uw 

partner in de huurwoning. Een medehuurder 

heeft dezelfde rechten en plichten als de 

hoofdhuurder. Geef een verandering in uw 

woonsituatie daarom altijd aan ons door, zodat 

de juiste rechten toegekend worden. Let op: een 

kind kan geen medehuurder worden. Ook niet 

als dit kind 18 wordt.

Onderverhuur 

U mag de huurwoning niet onderverhuren en 

vervolgens zelf ergens anders gaan wonen. U 

huurt de woning namelijk op voorwaarde dat u 

uw woonadres in de woning heeft en dat u zelf 

geen geld verdient aan de woning. U mag de 

woning dus ook niet verhuren via bijvoorbeeld 

Airbnb. Doet u dit toch, dan kan dit kan leiden 

tot ontbinding van de huurovereenkomst.   

Woningruil 

Bent u op zoek naar een andere huurwoning? Dan 

is woningruil misschien iets voor u. U kunt met 

iemand ruilen die ook van ons huurt of met iemand 

die van een andere woningcorporatie huurt. Let op: 

aan woningruil zijn voorwaarden verbonden. 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de regels voor inwoning, 

medehuurderschap, onderverhuur of woningruil? 

Op onze website vindt u meer informatie. Ook 

vindt u hier verschillende formulieren voor 

bijvoorbeeld de aanvraag van inwoning.  

Wilt u iets veranderen aan uw woning?
Wij hebben ons ZAV-beleid duidelijker gemaakt

Fijn wonen is voor iedereen belangrijk. U krijgt daarom van 

ons veel ruimte om van uw eigen huis een thuis te maken 

en uw huurwoning naar uw eigen wensen aan te passen. 

U kunt de woning van binnen schilderen, behangen en 

stofferen zoals u zelf wilt. Maar misschien wilt u de woning 

wel ingrijpender veranderen, met bijvoorbeeld een nieuwe 

badkamer, een serre of extra toilet? Ook dat kan! 

Voor veranderingen aan uw woning gelden natuurlijk 

wel een aantal (wettelijke) spelregels. Deze regels staan in 

ons ZAV-beleid, waarbij ZAV staat voor ’zelf aangebrachte 

verandering, voorziening, verbetering of verwijdering’. 

Dat beleid hebben we nu duidelijker gemaakt, zodat u 

beter weet waar u aan toe bent en we problemen in de 

uitvoering veel beter kunnen voorkomen. Het nieuwe 

beleid geeft duidelijkheid bij aanvang, tijdens en bij het 

einde van de huur van een woning.

Geen onaangename verrassingen

“Bij een verandering die huurders zelf aan hun woning 

willen aanbrengen, willen zij graag vooraf weten 

waar ze aan toe zijn,” vertelt Jo Noten, voorzitter van 

Bewonersraad de Pan. Hij dacht samen met de andere 

twee huurdersorganisaties mee over een eigentijds 

beleid waarbij de huurder centraal staat. “Wat is wel 

toegestaan en wat niet? Hoe zit het met toestemming 

vragen? Wat gebeurt er met de verandering als ik de 

huur opzeg? Wanneer krijg ik een vergoeding? Dat zijn 

vragen waar wij graag antwoord op willen.”

U heeft niet altijd toestemming nodig

Soms hoeft u geen toestemming aan woCom te vragen 

en kunt u meteen aan de slag. Dit geldt voor ZAV’s die 

zonder extra kosten weer ongedaan gemaakt kunnen 

worden als u gaat verhuizen. Bijvoorbeeld laminaat op 

de vloer of planken aan de muur.

Voor andere veranderingen moet u met ons 

overleggen voordat u begint

Wilt u iets aan de buitenkant van uw woning 

veranderen? Bijvoorbeeld een dakraam, serre of een 

tuinhuisje plaatsen? Dan moet u altijd schriftelijk 

toestemming vragen. Ook als u binnenshuis de 

verandering niet makkelijk kunt verwijderen, of er 

extra kosten gemaakt moeten worden als u gaat 

verhuizen (bijvoorbeeld voor een ander keukenblok of 

tegelwerk), doet u er verstandig aan vooraf met woCom 

te overleggen. 

Advies

“Het is altijd slim om even contact met woCom op te nemen 

als u wilt gaan klussen. Dan weet u meteen of het nodig is om 

toestemming te vragen”, wil opzichter Henk van der Weerd 

nog even kwijt. “Wij gaan graag met huurders in overleg en 

kunnen zelfs gratis advies geven over de beste uitvoering 

van de werkzaamheden. We staan u graag te woord.”

Meer informatie over ons ZAV-beleid vindt u op 

onze website. Of vraag een exemplaar aan bij onze 

Klantenservice.

 www.wocom.nl/woning-veranderen 

Zelf klussen

Wilt u zelf klussen in uw woning? Dat mag! Wij 

vinden het belangrijk dat u uw woning naar 

uw eigen smaak inricht. Neem wel altijd even 

contact met ons op voordat u aan de slag gaat. 

Voor sommige woningveranderingen heeft u 

toestemming nodig. Lees hoe dat werkt op:  

www.wocom.nl/woning-veranderen

Elektrisch en groen op de weg
Onze medewerkers gaan voortaan een stuk duurzamer 

de weg op. Bijna al onze bedrijfswagens zijn sinds kort 

100% elektrisch. De stroom voor het opladen van de 

nieuwe leaseauto’s komt van de zonnepanelen op 

het dak van ons kantoor in Someren. De auto’s stoten 

daardoor geen CO2 en fijnstof uit. Omdat woCom het 

liefst samenwerkt met lokale bedrijven, zijn de auto’s 

geleverd door een autobedrijf uit Someren. Dat bedrijf 

verzorgt ook het onderhoud. Natuurlijk herkent u onze 

wagens gemakkelijk aan ons logo. Zwaai gerust eens als 

u ons tegenkomt!

 www.wocom.nl/samenwonen
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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.

Waterbesparende tips voor in de tuin 
Een groene tuin is fijn, vooral in de lente en zomer.  

Een paar tips om juist in die periode water te besparen:

• Houd het gras bij warmte wat langer, dan houdt 

het makkelijker vocht vast, waardoor u minder 

hoeft te sproeien.

• Planten helpen om regenwater in de bodem 

vast te houden. Dat zorgt voor verkoeling in de 

tuin en voorkomt overbelasting van het riool bij 

hevige regenval. 

• Graaf kuiltjes of gaten bij planten die wat meer 

water nodig hebben. Zo loopt het water niet weg 

en bereikt het water beter de wortels.

• Gebruik een regenton om regenwater op te 

vangen en daarmee de planten water te geven. 

• Geef ’s ochtends water, als de zon niet fel 

schijnt. Dan neemt de grond het water beter 

op en verdampt het niet meteen. ’s Avonds 

laat blijven de grond en de planten nat, en dus 

schimmelgevoelig.

Groene tip 

Helmond 
Annawijk, Helmond 

In Helmond bouwde woCom 21 energiezuinige sociale 

huurwoningen aan de Postelstaat en Hoogeindsestraat 

in de Annawijk. De eerste 5 woningen zijn in 

december opgeleverd. Inmiddels zijn ook de overige 

nultredenwoningen (woningen zonder trappen) aan 

het hofje en de gezinswoningen bewoond.

Woongebouw RAC, Helmond

Aan de Kasteelherenlaan in Helmond realiseert woCom 

een woongebouw met dertien appartementen voor 

jongeren met autisme. Het woongebouw wordt 

duurzaam en modulair gebouwd. Complete eenheden 

worden op de bouwplaats tot één geheel gemonteerd. 

De bouw duurt daardoor minder lang en is minder 

belastend voor milieu en omgeving. Wanneer de 

appartementen precies gereed zijn, is nog niet bekend. 

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 

kregen in april de sleutel. De bewoners van de 

woonzorgvoorzieningen van ORO en Kempenhaeghe 

verhuizen binnenkort naar hun nieuwe locatie. 

Groote Hoeven, Someren 

In maart startte woCom met de bouw van 16 zeer 

energiezuinige sociale huurwoningen in de nieuwe 

woonwijk Groote Hoeven. De woningen worden 

energieneutraal en we bouwen met hergebruikte 

materialen en producten die in de toekomst 100% 

recyclebaar zijn.

Cranendonck
Nieuwstraat, Budel

Onlangs bereikte de nieuwbouw van 15 nieuwe 

sociale huurwoningen zijn hoogste punt. De 5 levens-

loopbestendige woningen op de begane grond, met 

erboven 10 maisonnettewoningen, worden voor de 

bouwvak van 2021 opgeleverd. 

Laarbeek
Beekse Akkers, Beek en Donk

In Beek en Donk bouwen we verder aan een prettige, 

duurzame samenleving. Naar verwachting worden de 5 

seniorenwoningen en 8 gezinswoningen midden 2021 

opgeleverd. 

Nieuwenhof en Vogelenzang, Lieshout

In Lieshout ontwikkelen we 3 woonblokken met 13 

sociale huurwoningen: 3 seniorenwoningen en 10 

gezinswoningen. Uiteraard zonder gasaansluiting, 

duurzaam gebouwd en betaalbaar. De oplevering staat 

gepland voor het midden van 2021.  

WoCom bouwt...
WoCom ontwikkelt regelmatig nieuwbouw. Wij zetten ons in voor het realiseren van betaalbare huurwoningen. Op dit moment zijn wij onder andere bezig met onderstaande projecten. 

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan eens op www.wocom.nl. Ook in deze tijd gaan de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk door. Waar nodig passen wij een aangepaste werkwijze toe.
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Voorkom schimmel   
in uw woning
Wonen in een goed huis in een prettige omgeving 

is belangrijk. Iedereen wil in een huis wonen dat 

vrij is van hinderlijk vocht en schimmel. Toch is 

het een veelvoorkomend probleem waar veel 

huurders mee te maken hebben. Het is ook 

een ingewikkeld probleem, omdat het vaak 

verschillende oorzaken heeft. 

Tips om schimmel te voorkomen

• Droog de was buiten. Kan dit niet? Zet uw 

wasrek dan in de badkamer. 

• Zet uw afzuigkap aan tijdens het koken.

• Zorg voor frisse en droge lucht in uw 

woonkamer en slaapkamer(s). Dit doet u door 

de woning minimaal een half uur te luchten. 

• Houd de badkamerdeur dicht tijdens het 

douchen. En zet het raam open om het vocht 

te laten verdwijnen. Heeft u mechanische 

ventilatie in de badkamer? Zet deze op de 

hoogste stand. Laat na het douchen de 

ventilatie ook nog een tijd aanstaan of open 

een raam om het vocht te laten verdwijnen. 

• Verwarm de woning. 

Schoonmaken

Schimmel verwijderen kan met chloor of speciale 

schoonmaakmiddelen. Maak de schimmel nat  

bij het reinigen en gebruik eventueel een 

mondkapje en handschoenen. Als u bijvoorbeeld 

met een droge borstel of met een droge doek 

over de schimmel wrijft, verspreid u namelijk 

een grote hoeveelheid schimmelsporen die in 

de lucht gaan zweven. Schimmelsporen kunnen 

allerlei allergische reacties oproepen, vooral bij 

inademing (benauwdheid, hoesten).

Tip van de opzichter

Stef

...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. 

Nieuwe kozijnen en deuren Deken van Pelthof 

In Someren ligt, aan de Deken van Pelthof, een groot 

wooncomplex waar (vooral) veel senioren zelfstandig 

wonen. Zij krijgen dit jaar nieuwe kozijnen en 

buitendeuren. Dit zorgt voor een beter geïsoleerde 

woning en daardoor lagere energiekosten en meer 

comfort.

Groot onderhoud 86 woningen Heeze

In de wijk De Nieuwe Hoeven start binnenkort het groot 

onderhoud aan 86 woningen. Daken worden vervangen 

en geïsoleerd. Schoorstenen verwijderd. Gevels 

gereinigd en opnieuw gevoegd. En bewoners kunnen 

kiezen voor zonnepanelen en spouwmuur- en/of 

vloerisolatie. Op 6 april vierden we samen met de 

bewonersbelangengroep de start van het project door 

het plaatsen van een groot, informatief bouwbord. 

Hebben bewoners tijdens de bouwwerkzaamheden 

vragen over de werkzaamheden, of zin een praatje? 

Dan zijn ze welkom in onze Buurtkamer op Diepers 6. 

Buurtredacteur Hannie maakt regelmatig foto’s van de 

vorderingen. 

Oude materialen hergebruikt

Circulair bouwen in Someren
In de nieuwe wijk Groote Hoeven, aan de rand van Someren, wordt volop circulair en daardoor super-duurzaam gebouwd. 

Dat betekent dat we in deze nieuwe woningen hergebruikte materialen toepassen en producten die in de toekomst 100% 

recyclebaar zijn. In een ‘materialenpaspoort’ staan straks alle gebruikte materialen van de woning om het hergebruik in 

de toekomst makkelijker te maken.

De woningen worden zeer energiezuinig door onder 

andere de zonnepanelen en het gebruik van een 

bodemwarmtepomp. Goed voor het milieu dus. Zelfs 

het regenwater wordt op het eigen terrein geïnfiltreerd 

in de bodem, zodat het riool niet kan overbelasten en 

het grondwaterpeil aangevuld wordt. 

In maart is woCom gestart met de bouw van de eerste 

sociale huurwoningen en we verwachten het project in 

december 2021 op te leveren. Er komt een gevarieerd 

aanbod voor starters, gezinnen en ouderen. En de 

woningen worden ook nog eens betaalbaar. 

Wilt u in aanmerking komen voor een van deze 

sociale huurwoningen? Dan kunt u zich alvast als 

woningzoekende inschrijven op www.wooniezie.nl.  

Als het zover is, informeren we via een tipbericht over 

de woningtoewijzing.
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Voorzichtig met uw persoonsgegevens  
Oplichters gebruiken verschillende trucs om geld van u te stelen. Ze kunnen zich zelfs voordoen 

als woCom-medewerker. Let op: wij vragen nooit per WhatsApp, e-mail of telefoon om uw 

bankgegevens of een betaling. Vertrouwt u een bericht niet? Neem dan altijd contact met ons op.

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, Hannie Berkers, 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 april 2021, 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, Lieshout en 

Budel 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 Dingbank in Heeze 
Tekst en foto’s: Hannie Berkers 

Ik ben Hannie Berkers, 62 jaar en inmiddels bijna 42 jaar getrouwd met Hans Berkers (64 jaar). Wij hebben geen kinderen, 

wel een hond: Junior. Samen wonen wij inmiddels al bijna 42 jaar in een woning van woCom, aan de Dingbank in Heeze. 

Als kersvers nieuw lid van de ‘buurtredactie’ schrijf ik 

dit stukje voor de achterkant van Bij Buurten zelf. Een 

mooie gelegenheid om me voor te stellen en wat van 

mijn woonomgeving te laten zien. 

Mijn grote hobby is fotograferen en dat doe ik eigenlijk 

al heel lang. Ik heb inmiddels de nodige cursussen 

gevolgd. In mijn eigen studio leg ik graag mijn 

stillevens vast. Ik heb ook al diverse exposities gehad in 

Heeze, in Leende en in Valkenswaard. Toen ik de oproep 

voor nieuwe buurtredacteuren zag in Bij Buurten heb ik 

meteen gereageerd. Ik ben blij dat ik de kans krijg om 

voor woCom te gaan fotograferen. 

Met de buurt hebben we redelijk goed contact. Samen 

met een buurvrouw uit ons blok hebben we een jeu-

de-boulesbaan geregeld in de Dingbank en een nieuw 

speeltoestel op het grasveld tussen de Dingbank en 

de Drossaard. Zo is het bij ons aan de voorkant ook de 

moeite waard.

Voor deze rubriek heb ik natuurlijk zelf de foto’s 

gemaakt. Nieuwsgierig naar mijn andere foto’s?  

Kijk dan eens op: www.hblfotografie.nl

Colofon


