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De groeiende én veranderende 
vraag naar woningen
Bij woCom hebben we op dit moment ruim 8.100 woningen in Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en 

Someren. In de komende 10 jaar willen we daar meer dan 600 betaalbare en duurzame huurwoningen aan toevoegen, 

want als woningcorporatie staan we namelijk al jaren voor een enorme, alsmaar groeiende woningopgave. Een opgave 

die niet heel eenvoudig te realiseren is. 

“Iedere 4 jaar bekijken we bij woCom of het aantal 

woningen dat we bezitten en de verschillende soorten 

woningen nog passen bij de behoeften van onze 

huurders en de eisen van deze tijd”, vertelt Jos van 

Liebergen, strategisch beleidsadviseur bij woCom. 

“5 thema’s staan daarbij centraal: beschikbaarheid, 

betaalbaarheid, leefbaarheid, kwaliteit - waar ook 

duurzaamheid bij hoort - en continuïteit. We willen 

graag dat die thema’s met elkaar in balans zijn.” De 

uitkomsten legt woCom vast in haar streefportefeuille: 

een document dat aangeeft of we de komende 10 tot 

20 jaar meer of minder woningen nodig hebben, waar 

die woningen moeten staan, wat voor soort woningen 

dat dan moeten zijn, in welke prijsklasse en met welke 

kwaliteit. De streefportefeuille is nu opnieuw vastgesteld 

voor de periode 2022-2031. Deze vormt de basis voor 

besluiten rondom nieuwbouw, renovatie, toewijzing, 

verhuur, onderhoud, huurprijsbeleid en leefbaarheid. 

Nieuwbouw en doorstroming

WoCom wil de komende 10 jaar 1.223 nieuwe 

huurwoningen bouwen. Dat gaat niet alleen om 

het toevoegen van nieuwe woningen, maar ook 

om het verbeteren van de kwaliteit van bestaande 

woningen, het splitsen van bestaande grote 

woningen en zorgen voor meer gevarieerde wijken 

waarin verschillende doelgroepen samenleven. Er 

worden daarom ook woningen gesloopt en verkocht. 

Daarmee stijgt het woningbezit van woCom met iets 

meer dan 610 woningen tot ruim boven de 8.700. 

(lees verder op pagina 2)

Zoeken naar antwoorden
WoCom bouwt veel nieuwe huurwoningen, zoals hier in Someren

Fijn u weer te ontmoeten
Ons kantoor is weer open voor bezoekers. En ook onze inloopspreekuren op locatie zijn weer gestart.  

Wij ontmoeten u graag in Helmond, Beek en Donk, Budel, Lieshout en Someren. Meer info op de achterkant. 
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Steven Huijser
verdient een bloemetje
Tekst: Frank Driessen,  foto’s: Jan Peeters

Steven Huijser is buurtcoach in Helmond West en 

werkt dit voorjaar alweer 25 jaar voor de LEVgroep. 

In die tijd heeft hij veel betekend voor de wijk en dat 

doet hij nog steeds. Reden voor een bloemetje. 

Steven Huijser, getrouwd en vader van 2 zonen, had 

als jongen heel lang geen idee wat hij later voor 

werk zou willen doen. Totdat iemand voorstelde 

iets in de sociale sector te gaan doen. Na de hbo-

opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 

kreeg hij van de stageorganisatie een contract 

aangeboden. Via een omweg kwam Steven 

uiteindelijk terecht bij de LEVgroep (toen nog: 

Stichting Welzijnsbevordering Helmond). Daar kon 

hij aan de slag in Helmond West als jongerenwerker, 

later als opbouwwerker. Steven ging de wijk in om 

te zien wat er speelde en waar er kansen lagen. 

Hij werd vooral door de jeugd flink getest. Maar 

uiteindelijk won hij het respect van de bewoners.

In de afgelopen 25 jaren heeft Steven veel bereikt. 

Het jeugdhonk dat hij samen met de jongeren 

oprichtte, bood jarenlang een mooi onderdak 

aan een dansstudio, educatieruimte, internetcafé, 

kantoor, en meer. Intussen is er volop geïnvesteerd 

in de wijk. Stap voor stap is de wijk opgeknapt. 

Tegenwoordig zit Steven in wijkhuis Westwijzer. 

Wijkbewoners kunnen er altijd binnenlopen en 

kijken of, en hoe hij ze kan helpen. Er liggen nog 

genoeg uitdagingen in de wijk. Die pakt Steven 

samen met verschillende partners aan, woCom is 

daar voor hem een belangrijke partij in.

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

Jaarlijkse huuraanpassing 
WoCom past de huur jaarlijks aan. Vanwege de stijgende 

energieprijzen hebben we dit jaar besloten om de huur 

éénmalig met een lager percentage dan inflatie aan  

te passen. De inflatie over 2021 was 2,7% volgens het CBS. 

Het ministerie heeft besloten dat de huren gemiddeld 

met 2,3% mogen stijgen. 

WoCom kiest 2% voor de huuraanpassing van 2022. 

Huurders die in een woning wonen met een hoog 

energielabel E, F, G ontvangen géén huuraanpassing 

tot het moment dat hun woning in een gunstiger 

energielabel dan E valt.

Bezwaar maken

Heeft u de brief over de huuraanpassing ontvangen 

en bent u het niet eens met de aanpassing? Lever dan 

vóór 1 juli 2022 schriftelijk bezwaar in bij woCom. Op 

www.huurcommissie.nl vindt u meer informatie over 

de wettelijke regels rondom huurverhoging en de 

mogelijkheden voor bezwaar. 

Komt u in de financiële problemen? 

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen 

komen we er wel uit. Mail naar huurincasso@wocom.nl 

of bel (0493) 49 76 66.

Er is vooral behoefte aan kleine woningen, voor 

een- en tweepersoonshuishoudens en met name 

voor 75-plussers. “Terwijl het merendeel van ons 

woningbezit bestaat uit ruime eengezinswoningen”, 

aldus Jos. “Veel ouderen huren nu al van ons, meestal 

een ruime eengezinswoning. In de toekomst willen 

we daarom meer inzetten op nieuwbouw voor 

senioren, in combinatie met nieuwbouw voor een- en 

tweepersoonshuishoudens. En als we dat doen, zetten 

we ook in op het aanmoedigen van doorstroming, 

zodat er meer eengezinswoningen vrijkomen voor 

jonge gezinnen.” Een proefproject in Cranendonck 

dat gericht was op doorstroming, was vorig jaar 

erg succesvol. Hier kregen senioren voorrang bij de 

toewijzing van nieuwe, levensloopgeschikte woningen 

in hun eigen gemeente.

Extra investeringen

Goed nieuws is dat woCom financiële middelen heeft 

voor extra investering. Met de huurdersorganisaties 

en de Raad van Commissarissen kijkt woCom naar 

goede bestedingsmogelijkheden. Jos: “In overleg 

met hen zetten we al in op het verlagen van de 

woonkosten voor onze huurders. Bijvoorbeeld door 

meer zonnepanelen aan te bieden, betere kierdichting 

en een goede inregeling van de cv-ketel. Daarnaast 

kijken we naar mogelijkheden voor ‘geclusterd wonen’, 

waarbij we ruimte vrijmaken voor buurtvoorzieningen 

in gebieden waar veel senioren bij elkaar wonen. 

Zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.”  

En om woningen betaalbaar te houden én de bouw  

te versnellen, onderzoekt woCom mogelijkheden voor 

Vervolg van pagina 1

Hoe betaalt u de nieuwe huurprijs?
• Betaalt u al via een automatische incasso of via 

iDEAL? Dan hoeft u niets te doen. Wij passen  

het bedrag op tijd voor u aan. 

• Betaalt u via een periodieke overboeking?  

Dan moet u zelf het bedrag wijzigen bij uw bank.  

 

 

 

• Betaalt iemand anders uw huur, bijvoorbeeld 

de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

of de gemeentelijke Kredietbank? Geef dan uw 

nieuwe huurbedrag door aan de persoon die de 

huur voor u betaalt. 

Zet een herinnering in uw agenda op 1 juni, zodat uw huurbedrag op tijd is aangepast. 

bijvoorbeeld het toepassen van gestandaardiseerde 

sociale huurwoningen. In Zuidoost-Brabant hebben we 

hiervoor met 13 woningcorporaties en 9 gemeenten 

uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) al een  

plan gemaakt.

Wonen doen we samen

Voor slechts iets meer dan 70 woningen heeft woCom 

nu harde plannen. Voor ongeveer de helft van de 1.223 

nieuwe woningen die we op de planning hebben 

staan, is nog niet eens een grondpositie beschikbaar 

of in beeld. “Het punt is,” verklaart Jos, “we willen het, 

we hebben de financiële middelen en ook gemeenten 

zien de noodzaak. We hebben alleen niet voldoende 

locaties om te bouwen. Ook procedures, stijgende 

bouwkosten en personeelstekort bij bouwbedrijven 

leveren de nodige vertraging op. We hebben daarom 

de gemeenten waarbinnen we actief zijn hard nodig 

om samen versneld tot nieuwe en andere voordeuren 

te komen. Wonen doen we samen!”

 Jos van Liebergen inventariseert mogelijkheden
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WoCom verbetert doorstroming 
Gezocht: verhuiscoaches
Er is een fors woningtekort waardoor veel mensen, 

maar zeker jongeren, moeilijk een huis kunnen vinden 

dat hen past. Daar wil woCom wat aan doen. Ze gaat 

voorrang geven aan inwoners die binnen hun gemeente 

willen verhuizen. Maar ook doorstroming van senioren 

stimuleren waardoor (vaak grote gezins)woningen 

vrijkomen voor anderen. Bijvoorbeeld voor jongeren.  

Na de zomer gaan we hiermee aan  de slag.

Hulp bij zoeken naar passend huis

Om (veelal oudere) huurders te helpen bij de stap 

naar een volgend huis, zoeken we verhuiscoaches.  

Huurders die andere huurders willen helpen bij 

het tijdig inschrijven, reageren op woningen 

en tips kunnen geven bij een verhuizing. Zij 

worden opgeleid om huurders te helpen 

doorstromen naar een andere, passendere woning.  

Heeft u interesse of wilt u er meer over weten? Mail dan 

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

Informatiebijeenkomsten

Na de zomer wordt de nieuwe regeling ‘voorrang 

en doorstroming’ toegelicht tijdens informatie-

bijeenkomsten. Over de regeling en de bijeenkomsten 

vertellen we u meer in de volgende Bij Buurten.

Nieuwe aannemer 
Laarbeek

WoCom kiest bij het dagelijks onderhoud aan 

haar ruim 8.100 sociale huurwoningen voor 

lokale aannemers. De aannemer kent het 

gebied en de wijk, dat maakt onze service nog 

gemakkelijker en toegankelijker. Sinds begin 

april werken we in de gemeente Laarbeek met 

een nieuwe aannemer. Heeft u een (reparatie)

verzoek bij ons ingediend? Dan wordt deze 

voortaan uitgevoerd door Jansen Huybregts. 

‘Tijdelijk huis voor 
Oekraïense vluchtelingen’
Veilige thuishaven in voormalig kantoor

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. 

Ik heb mijn auto volgeladen. Een kinderbedje, 

speelgoed, wat kinderkleding. Alles wat 

familie, buren en ik nog op zolder konden 

vinden. Vandaag rijd ik niet naar ons kantoor 

in Someren, maar naar ons kantoor in 

Helmond. Waar tot voor kort nog collega’s 

gesprekken met huurders voerden en mailtjes 

beantwoordden op hun computer, slapen 

binnenkort baby’s en hun moeders. Het wordt 

een opvanglocatie, een tijdelijk thuis voor een 

twintigtal Oekraïense vluchtelingen. Moeders 

met zuigelingen die, vanwege de oorlog, soms 

slechts 20 minuten tijd hadden om te beslissen 

wat ze meenamen. Die hun huis en het 

merendeel van hun bezittingen achterlieten, 

soms zelfs hun man, familie. Die in een land 

komen met een andere taal, een andere cultuur 

en andere gebruiken. Waar ze petazzie eten en 

geen borscht. Maar waar ze meer dan welkom 

zijn. Over 2 dagen komen ze met een bus 

vanuit Polen naar Nederland. Naar ons kantoor, 

waar mijn collega’s en medewerkers van de 

gemeente en LEVgroep heel veel werk verzet 

hebben om van de kantoortjes slaapkamers  

te maken. Met stapelbedden. En babybedjes  

die mijn collega’s in een paar dagen tijd 

verzameld hebben bij familieleden en vrienden. 

Net als het speelgoed, servies en pannensets  

die de woonkamer en de keuken vullen.  

Ons kantoor is een groepswoning geworden. 

Een veilige thuishaven, waar je je even niet 

druk hoeft te maken over bommen, over 

voedseltekorten en andere gruwelijkheden. 

Waar je je kunt richten op je baby, waar tijd 

is voor jezelf, samen met lotgenoten en heel 

veel mensen met het hart op de juiste plek. 

Professionals. Vrijwilligers. Ik drink graag eens 

een kop koffie met ze en luister naar hun 

verhalen. Wat mooi dat we hier samen een thuis 

kunnen bieden. Voor zo lang het nodig is…

Op de 
koffie 
bij ...
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van alle 
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
wil druk op woningmarkt verminderen

Als u dit leest, zijn de gemeenteraads-

verkiezingen van 16 maart alweer achter de rug. 

Gemeenteraden zijn (opnieuw) samengesteld 

en coalitieprogramma’s opgesteld. Gemeente-

raden en colleges, waarbij vaak de helft 

van de raadsleden is vervangen of nieuw is 

aangetreden. Nou is deze column niet bedoeld 

om politieke items te bespreken, maar toch is de 

gemeenteraad een van de belangrijke spelers in 

lokaal volkshuisvestingsbeleid. 

Ik heb dat in mijn 24 jaar raadswerk mogen 

ervaren. Gemeenten stellen bijvoorbeeld een 

woonvisie op, zijn een belangrijke partner in de 

prestatieafspraken, bepalen grondprijzen en 

verdelen de schaarse bouwgrond, participeren 

in regio-organisaties, enzovoort, enzovoort. Ook 

hebben zij directe lijntjes met woningcorporaties 

en indirecte met de huurdersorganisaties. 

Sinds de Woningwet 2015, met pas nog diverse 

aanvullingen, hebben wij als huurdersvereniging 

best wat  ‘in de pap te brokkelen’!

Goed, in de vele verkiezingsprogramma’s hadden 

de politieke partijen veel aandacht voor de huidige 

volkshuisvestings problemen. Met name de druk  

op de (sociale) woningmarkt werd overal genoemd. 

Het is nu zaak voor de huurdersvereniging(en)  

om de coalitieprogramma’s te gaan bekijken. Wat 

is er overgebleven van de vaak mooi omschreven 

doelstellingen en acties?!

HV woCom Helmond behartigt de belangen van 

alle woCom-huurwoningen in Helmond en heeft 

hierin dus een mooie opdracht te vervullen.

Berry Smits, voorzitter

Bewonersraad de Pan
geeft voorrang aan doorstromers

De huidige en toekomstige generatie ouderen 

zijn in het algemeen heel actief en mobiel, maar 

niet op de woningmarkt. Ouderen verhuizen 

namelijk niet of nauwelijks, ze zijn honkvaster 

geworden. De honkvastheid van ouderen neemt 

in de (nabije) toekomst vermoedelijk verder toe, 

door de doelstelling van de regering om ouderen 

zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De 

meeste ouderen blijven in hun huidige woning 

wonen, óók wanneer zij minder mobiel en vitaal 

worden en de behoefte aan zorg toeneemt.

Uit onderzoek blijkt dat veel 75+ huishoudens 

in een woning wonen die níet specifiek geschikt 

is voor ouderen. Vergrijzing heeft nu nog 

een drukkend effect op de doorstroming van  

de woningmarkt. De kleine verhuismobiliteit 

van ouderen vormt een hindernis voor 

jongere huishoudens die naar een (grotere) 

eengezinswoning willen verhuizen. Sommige 

gemeenten, waaronder ook Cranendonck, 

proberen ouderen te stimuleren naar kleinere 

woningen te verhuizen door ze voorrang te 

geven. Mocht u – nu of later – op zoek zijn naar 

een andere (kleinere/grotere) woning, dan moet 

u wel ingeschreven staan bij Wooniezie. Bent 

u nog niet ingeschreven? Doe het. Hieraan zijn 

geen kosten verbonden.

Uitnodiging Jaarvergadering

Huurt u in de gemeente Asten, Cranendonck, 

Heeze-Leende of Someren? Dan bent u welkom 

op de jaarvergadering van Bewonersraad de Pan. 

U hoort wat wij voor u doen en kunnen doen. 

Ook de Woonbond is aanwezig. Komt u ook?

Woensdag 18 mei 19.30 uur

De Weijers, Ter Hofstadlaan 77, 5711 VV Someren 

Bewonersraad Laarbeek
is blij met uw reacties op de enquête

Eind vorig jaar stuurden we meer dan 2.000 

Laarbeekse huurders een enquête. Ruim 300 

huurders hebben deze enquête ingevuld en 

teruggestuurd. De opvallendste resultaten zijn:

• De meeste huurders die reageerden, zijn tussen 

de 51-74 jaar, wonen in een gezinswoning, 

alleen of met een partner.

• 1 op de 10 zoekt een ander (huur-)huis. Bij 45% 

van de huishoudens met een inwonend kind, is 

een kind woningzoekend en dat gaat moeizaam. 

De meeste woningzoekenden zoeken een 

gezinswoning, vooral in Beek en Donk.

• De woonomgeving wordt positief beoordeeld. De 

kwaliteit van stoepen, fiets- en wandelpaden en 

het onderhoud van het openbaar groen kan beter. 

• Bij de vraag over de dienstverlening is men het 

meest tevreden over de bereikbaarheid van 

woCom, het minst over de communicatie met  

de huurders. 

• De Bewonersraad Laarbeek moet vooral aandacht 

besteden aan: betaalbare huren, voldoende 

woningen voor jongeren en energiezuinige 

woningen. 

 
Ook vroegen we of huurders vaker door de 

bewonersraad geraadpleegd wilden worden, 

bijvoorbeeld in een themabijeenkomst of een 

panel. En of er interesse was voor deelname aan 

de bewonersraad zelf. Die belangstelling is er. 

 

Hoe nu verder?

De belangstellenden voor de bewonersraad zijn 

benaderd. En de resultaten worden besproken 

met woCom en collega-huurdersorganisaties. Met 

huurders praatten we verder over onder andere de 

beschikbaarheid van woningen, de leefbaarheid 

en de wensen voor zorg en welzijn in de gemeente. 

Nieuwsgierig naar het rapport? Kijk dan op: 

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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Wat gebeurt er in uw wijk? Speerpunten 2022
Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed en fijn kan wonen. In de 6 gemeenten waar we actief zijn, creëren en behouden we gezonde en leefbare wijken. Sinds twee jaar maken we 

jaarplannen voor de activiteiten die we met én voor u als huurder en met onze samenwerkingspartners organiseren. Die gaan over zaken die we met elkaar hebben afgesproken tijdens eerdere 

overleggen of in de prestatieafspraken met gemeenten, dingen die zijn opgevallen tijdens een wijkschouw, opvallende conclusies na reparatieverzoeken of over zaken uit onze planning voor 

onderhoud of nieuwbouw. Wat onze speerpunten dit jaar zijn? Dat vertellen we u graag. Zo heeft u alvast een idee waar we mee aan de slag gaan. Als er meer duidelijk is, hoort u van ons.

Wijkschouwen en gebiedsvisies

In de gemeenten Helmond, Heeze-Leende, Cranendonck, 

Someren en Laarbeek organiseren we samen met  

betrokken partners een wijkschouw om in kaart te  

brengen welke zaken aandacht nodig hebben. Voor 

sommige gebieden zijn er al gebiedsvisies waarin acties 

opgenomen zijn. Zo gaan we nu aan de slag met de  

acties uit de gebiedsvisie Lieshout.

Duurzaamheid

Rondom het thema ’duurzaamheid, energiebesparing en 

de energietransitie’ komen er in vrijwel alle gemeenten 

waarin we actief zijn laagdrempelige wijkacties, voorlich-

ting of een activiteit. 

Nieuwbouw en onderhoud

We starten in Helmond met de nieuwbouw van 9 

appartementen op de hoek van de Arbergstraat en 

3e Haagstraat (De Boemerang). En bij de Frans van 

Bommelstraat en Wethouder van Deutekomplein gaan we 

een aparte ruimte realiseren voor scootmobielen. Voor De 

Heerlykheid in Sterksel gaan we op zoek naar een nieuwe 

toekomstbestemming. En in de gemeente Cranendonck 

staat een onderzoek naar de bestrating en aanwezigheid 

van putten in brandgangen op de agenda. Bij groot-

onderhoudsprojecten zoeken we met de gemeente 

Cranendonck naar mogelijkheden om samen op te trekken, 

zodat we bijvoorbeeld onderhoud aan de openbare ruimte 

kunnen combineren met onderhoud aan woningen.

Doorstroming en beschikbaarheid van woningen

In de gemeente Cranendonck breiden we het project 

‘Doorstroming’ als eerste uit. Na de zomer mogelijk ook 

naar andere gemeenten. Hierbij krijgen senioren voorrang 

bij de toewijzing van de levensloopgeschikte woningen 

en zo komen er voor anderen weer gezinswoningen vrij. 

Daarnaast gaan we samen met de gemeenten inzetten op 

het tegengaan van woonfraude, omdat bij woonfraude 

huurwoningen bezet worden gehouden door mensen 

die daar geen recht op hebben. Vooral in de gemeente 

Someren is dit een belangrijk aandachtspunt. In Laarbeek 

zetten we in op een betere samenwerking tussen onze 

verhuurmakelaars, opzichter en aannemer, zodat onder 

andere doorstroming sneller en efficiënter verloopt. In deze 

gemeente willen we ook extra inzetten op het vergroten 

van onze woningvoorraad, zodat we meer mensen kunnen 

huisvesten.

Contact met (nieuwe) huurders 

Onze buurtbeheerders maken er in alle gemeenten werk 

van om de kennismaking met alle nieuwe huurders voort 

te zetten in de vorm van een welkomstgesprek. In Laarbeek 

willen we graag bereiken dat meer bewoners betrokken 

zijn en meedenken over ontwikkelingen die hen aangaan.

Samenwerking met maatschappelijke organisaties

In alle gemeenten heeft de samenwerking met onze 

betrokken partners en maatschappelijke organisaties 

volop aandacht. In Asten krijgt bijvoorbeeld onze 

samenwerking met het Sociaal Team Asten een impuls. In 

de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck gaan we 

de samenwerking met Vluchtelingenwerk versterken. 

Klantgerichtheid

We vinden dat de uitleg van technische installaties in onze 

huurwoningen duidelijker, klantgerichter en vriendelijker 

kan: daar gaan we mee aan de slag. In de gemeenten 

Heeze-Leende, Cranendonck en Someren gaan we 

ervoor zorgen dat woCom meer zichtbaar aanwezig is 

in de wijken. Onze buurtbeheerders spelen daarbij een 

belangrijke rol. En opleveringen, zoals die van de nieuwe 

woningen voor het Regionaal Autisme Centrum (RAC) 

in de Berlaerstraat in Helmond, laten we niet ongemerkt 

voorbijgaan.

Activiteiten voor specifieke straten en buurten

In de Arcadestraat in Helmond zijn we in gesprek  

met bewoners over nieuwe tuinafscheidingen. Bij Den 

Dilleman in Someren plaatsen we 2 bankjes, zodat 

bewoners daar een ontmoetingsplek hebben. Bij de Vlist 

in Someren komen fietsenbeugels en in de brandgang  

van de Geldestraat in dezelfde gemeente komen 

3 lantarenpalen. In de Verdonckstraat in Someren 

onderzoeken we de elektravoorzieningen in de 

bergingen.

We bekijken woCom-breed de mogelijkheid om een 

camper of bus aan te schaffen, die we inzetten bij 

diverse activiteiten in de wijken en buurten. Dit om meer  

en herkenbaar aanwezig te kunnen zijn in uw 

woonomgeving.

Bij Buurten nieuws

• 579 nieuwe huurders ontvingen de sleutel. 

• Huurders beoordelen hun woonomgeving met 

een 7,5.  

• 281 woningen zijn voorzien van zonnepanelen.

• Er werden 11.163 reparatieverzoeken gemeld; 

73,9% is in 1 bezoek opgelost.  

• 85,5% van de woningen heeft een ‘groen’ label  

(C of beter). 

Jaarverslag 2021
In ons jaarverslag kijken we terug op onze 

inzet in 2021. Veel van onze doelen hebben we 

gerealiseerd. Dat is een knappe prestatie in een 

jaar waarin coronamaatregelen ons nog steeds 

parten speelden. Daar zijn we trots op. Wist u 

dat er het afgelopen jaar 47.895 telefoontjes 

binnenkwamen bij onze Klantenservice? En er 579 

nieuwe huurders de sleutel van een huurwoning 

van woCom ontvingen? We hebben voor u enkele 

feiten en cijfers uit ons jaarverslag uitgelicht. Bent u 

benieuwd naar al onze prestaties uit 2021? Kijk dan 

op www.wocom.nl/jaarverslag 

Enkele feitjes
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Al enkele jaren wonen Henk Berkers (74) en Gerda Berkers-Van Gorp (73) in De Waterpoort in  

Beek en Donk. Ze verdienen veel respect en genieten van hun omgeving. Hun motto: gelukkige 

mensen zijn gezonder, leven langer en gunnen gul. Ze zijn creatiever, energieker en succesvoller in 

hun doen en laten. En, zo zeggen ze: “Het geluk kun je leren, dat hebben wij ook altijd gedaan”. 

Aan ‘de zonkant’ van hún woongebouw maak ik 

kennis met Henk en Gerda, twee mooie mensen. 

Onder het genot van koffie met koek aan de 

keukentafel – volgens hen de mooiste plek in huis – 

ontstaat een levendig gesprek.  Henk en Gerda zijn 

het levende bewijs van de kracht van positiviteit. Al 

gauw wordt duidelijk dat ze die kracht niet alleen 

voor zichzelf inzetten, maar zeker ook voor hun 

zoon en dochter, hun kleinkinderen en bonus-

kleinkinderen en voor anderen.

Jullie zijn gek geworden

Henk: “Nadat de kinderen het huis uit waren, 

besloten wij ons ruime huis in Lieshout in de 

verkoop te doen.” Gerda: “Ze verklaarden ons 

voor gek, zeker toen ze hoorden dat wij naar een 

appartement verhuisden.” Toch is dat een goede 

keuze gebleken. Gerda: “Dagelijks genieten wij 

met volle teugen van het hier wonen. Wij zijn zo 

trots als een pauw. Of: zoals onze kippenklok aan 

de muur.”

Van de keuken naar De Huiskamer

Hun zeer actieve, sportieve verleden hebben 

Gerda en Henk meegebracht naar De Waterpoort. 

Hun hobby’s van toen zijn vergroeid met het 

heden. Dat is ook Harriët van Lierop, consulent 

Wonen & Buurten van woCom, niet ontgaan. 

Zodoende zijn Gerda en Henk sinds afgelopen 

jaar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in 

en rondom De Waterpoort. Vanuit ‘De Huiskamer’ 

organiseren en begeleiden ze een groot aantal 

bijeenkomsten en activiteiten. 

Activiteiten

Zonder compleet te willen zijn, noemen we hier 

een aantal activiteiten. Mensen van alle leeftijden, 

medebewoners van De Waterpoort, buren van het 

Rembrandtplein, omliggende straten en wijken 

nemen daaraan deel. Zo is er de wandelvierdaagse 

voor grote groepen kinderen en de beweegtuin 

voor groepen ouderen. “Daar hebben wij samen 

een kleine € 30.000 voor bij elkaar geschooid”, 

vertelt Gerda. Volwassenen komen voor de 

wandelclub, beweeglessen, koersballen, bridgeles 

of filmavonden. Op de grote tv in De Huiskamer 

kijken ze ook gezamenlijk naar de Olympische 

spelen of voetbal. “En we gaan samen op met 

de jeu-de-boulesclub van Beek en Donk”, voegt 

Henk toe. “Daarvoor komen er 4 extra banen bij, 

mede dankzij de gemeente.” Verder zijn er kook-

groepen, informatiebijeenkomsten van woCom, 

feestjes van medebewoners en (vrij toegankelijke) 

koffiebijeenkomsten op maandag-, woensdag- en 

donderdagochtend.

Niet alleen, samen

Gerda en Henk handelen niet alleen vanuit hun 

positiviteit en passie, maar kunnen ook leunen op 

hun opleidingen en ervaring. En ze krijgen heel 

veel steun van vrijwilligers, woCom, de gemeente 

en plaatselijke winkeliers en bedrijven.

“Er ging een wereld voor ons open”

Henk en Gerda als vissen in 
het water in De Waterpoort
Tekst en foto’s: Ben Rooijakkers
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APPARTEMENT

BEMIDDELING

BESPAREN

BOUWEN

BURENDAG

BUUR

BUURTKASTJE

CAMERA

DEUR

DOORSTROMEN

DUURZAAM

FLAT

HUUR

HUURVERHOGING

HUURVOORWAARDEN

JAARVERSLAG

KAMER

KLIMAAT

KWALITEIT

LIFT

ONDERHOUD

ONTMOETING

RAAM

RUIMTE

SAMENWERKEN

SPREEKUUR

STRAAT

TOEKOMST

WONINGEN

Bij Buurten nieuws

Woonpuzzel
Wilt u kans maken op een leuke prijs? In dit lettervierkant zijn de 

onderstaande woorden verborgen. Streep de woorden door in 

de woordzoeker. Welke zin vormen de overgebleven letters? In 

elk woord zit minstens een letter die maar op een manier weg te 

strepen is. Veel puzzelplezier!

Onder de goede inzenders verloten we 2 cadeaubonnen van  

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

woordzoeker vóór 1 juli naar woCom, Bij Buurten, Antwoordnummer 24,  

5710 VB Someren (postzegel niet nodig). Of stuur een mailtje naar: 

communicatie@wocom.nl.

J A A R V E R S L A G R U U H

Z G P C A M E R A N B R O U F

D A N P T A N R I U E G U S L

O D E I A O M T U M N R R A A

O N W D G R E R A I V E U M T

R E U R B O T K L O M U U E D

S R O R M K H E O E N T K N U

T U B T A H D R M M I E E W O

R B N S A D W A E E S G E E H

O O T T I A A B T V N T R R R

M J J M A Z M I L I R T P K E

E E E R R A L I N I G U S E D

N B D U U A R O L E F E U N N

D E U R W U W T N K S T T H O

N D R K A A B E S P A R E N T
De oplossing van de puzzel uit Bij Buurten nr. 30 was:

Rookmelders

woCom-weetjesV

V

A

A

?

V

V

A

A

?

V

V

A

A

?

Erwin

Vragen van klanten,  
en onze antwoorden   

Antwoord:

Als een huurder de woning verlaat, wordt deze 

woning (voordat er een nieuwe huurder in komt) 

opgeknapt of gerenoveerd, zodat de woning 

weer voldoet aan de behoeften van deze tijd. De 

bouwwereld staat op dit moment onder grote 

druk. Levertijden zijn ongewoon lang, er is een 

groot personeelstekort. Ook bij woCom hebben 

we daar last van. Woningen staan hierdoor soms 

langer leeg dan we willen. We kunnen de woning 

pas na de werkzaamheden te huur aanbieden 

op Wooniezie. Daardoor kan het 

voorkomen dat er in een blok 

of straat meerdere woningen 

tegelijkertijd leeg staan. 

Onze klantenservicemedewerkers beantwoorden 

graag uw vragen. Sommige krijgen ze vaker 

voorgelegd. In Bij Buurten lichten we iedere keer 

één veelvoorkomende vraag eruit.

Vraag:

Waarom staan sommige woningen 
soms zo lang leeg?

Een woning zoeken? 
Houd uw gegevens 
compleet en up-to-date

Bent u (nu of straks) op zoek naar een 

huurwoning via www.wooniezie.nl? Zorg er 

dan voor dat uw gegevens compleet en actueel 

zijn als u reageert op een woning. Zonder deze 

gegevens kunt u namelijk geen woning huren. 

Het gaat onder andere om uw inkomensgegevens 

en woonverleden. 

Opnieuw inschrijven? 

Let op: uw inschrijving als woningzoekende bij 

Wooniezie vervalt als u een huurovereenkomst 

tekent. Wilt u in de toekomst weer kans maken op 

een andere huurwoning? Schrijf u dan opnieuw in.

           www.wooniezie.nl

Waarschuwing: 
oplichters aan de voordeur 

Meteropnemer, thuiszorgmedewerker, collectant, 

monteur of bankmedewerker: oplichters gebruiken 

steeds weer andere babbeltrucs, waarbij ze zichzelf 

als iemand anders voordoen. Ook bij onze huurders, 

vooral bij ouderen, zijn afgelopen maanden onbekende 

personen langs de deuren gegaan. Laat onbekenden 

niet zomaar binnen en bel bij twijfel de organisatie 

waarvoor ze zeggen te werken. Geef het signalement 

door, want dan kan de politie ook in actie komen.

Onaangekondigd bezoek

Krijgt u onaangekondigd bezoek namens woCom? 

Bijvoorbeeld een meteropnemer of monteur die 

een reparatie uit komt voeren? Vraag deze persoon 

dan om legitimatie (een pasje) voordat u hem of 

haar binnenlaat. Bij twijfel kunt u altijd contact 

met ons opnemen. Wij zoeken dan voor u uit of 

het bezoek gepast is. Extra voorzichtigheid kan  

nooit kwaad. 

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 contact met ons op.

De prijswinnaars zijn mevrouw Wilma Hendriks uit Aarle-Rixtel en meneer Jan van Weert uit Budel-Schoot. Gefeliciteerd!
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Nieuwe intercoms 
De Hagewinde 
Veiligheid voorop 
Tekst en foto: Frank Driessen 

Eind 2021 zijn alle beneden- en bovenwoningen 

in het woongebouw De Hagewinde aan de 

Helmondse Hornestraat voorzien van nieuwe 

intercoms. De intercoms beschikken over een 

camera, waardoor bewoners in hun woning 

op een beeldscherm kunnen zien wie er voor 

de deur staat. Zo wordt het voor ongewenste 

gasten een stuk lastiger om in het woongebouw 

naar binnen te gaan.

Jarenlang zorgden jongeren, met name in de 

centrale hal, voor overlast in De Hagewinde. Na 

veel klachten hierover nam ik (buurtredacteur) 

vanuit mijn rol als lid van de bewonersraad 

contact op met de consulent Wonen & Buurten 

bij woCom. Zij zette dit probleem meteen op de 

kaart, waardoor een installateur tot actie over 

kon gaan. Inmiddels zijn we 2 maanden verder: 

er is geen overlast meer, het blijkt dat de nieuwe 

middelen hun vruchten afwerpen. Bewoners 

zijn tevreden over deze aanpassing. 

Bij Buurten regionieuws

Weesfiets zoekt pleegfietser
Duurzame samenwerking met Kringloopwinkel 

Regelmatig komt woCom bij haar woongebouwen 

weesfietsen tegen. Dat zijn fietsen die al lange tijd 

ongebruikt in de openbare ruimte staan en waarvan de 

eigenaar onbekend is. Vaak ontbreken er onderdelen 

of heeft de fiets een lekke band. In Helmond krijgen 

weesfietsen sinds kort een label met daarop de vraag of 

de eigenaar de fiets wil opknappen of opruimen. 

Gebeurt dat niet? Dan wordt de weesfiets verwijderd 

en voor een aantal maanden opgeslagen. Daarna 

knappen medewerkers van Stichting Kringloopwinkel 

Helmond de fiets op. De kringloopwinkel verkoopt de 

opgeknapte fietsen voor een zacht prijsje. Zo houden 

we de woonomgeving opgeruimd, worden spullen 

hergebruikt én komen ze beschikbaar voor mensen 

met een smalle beurs. We werken ook op andere 

manieren samen met de kringloopwinkel. Bijvoorbeeld 

bij containeracties, waarbij nog weleens bruikbare 

spullen tevoorschijn komen. En bij acties om illegaal 

afval tegen te gaan. 

Deelnemers brainstorm gezocht: 
Wonen in beweging 
De huidige woningmarkt kent veel uitdagingen:  

de wachttijd voor een huurwoning is lang, ouderen blijven 

langer zelfstandig wonen en voor jongeren is er nauwelijks 

woonruimte beschikbaar. De woningbouwcorporaties in 

Helmond zijn op zoek naar antwoorden. Naar denkkracht, 

want u kunt ons (en dus ook uzelf) daarbij helpen.

Oplossingen en nieuwe ideeën

Wij organiseren in mei een brainstormsessie. We gaan 

in gesprek met bestaande en toekomstige Helmondse 

huurders van verschillende leeftijden. Samen gaan we 

op zoek naar andere oplossingen en nieuwe ideeën voor 

meer beweging in de woningmarkt.

Meedenken voor Helmond vanaf 18 jaar 

Wilt u meedenken? Of kent u bijvoorbeeld 

jongeren die een woning zoeken en mee willen 

denken? Aanmelden voor de brainstorm ’Wonen in 

beweging’ kan tot 1 mei via www.wocom.nl of bel  

(0493) 49 76 66.

Burendag
Iedere 4e zaterdag 

van september is het 

Burendag. Op zaterdag 

24 september komen 

buren samen en doen ze 

iets goeds voor elkaar én hun buurt. Heeft u met 

uw buren een goed idee? Meld dit dan aan op  

www.burendag.nl. Hier vindt u ook voorbeelden 

voor activiteiten en tips. Tip: in de loop van 

juni 2022 kunt u via deze website ook een 

vergoeding in de kosten aanvragen!

            www.burendag.nl

Veiliger wonen met digitale deursloten 
in Helmondse zorg- en wooncomplexen 
Helmondse woningcorporaties, Savant en de 

Zorgboog vervangen samen alle centrale sloten 

van hun woongebouwen in Helmond door 

veilige, digitale deursloten. Hierdoor kunnen 

zorgmedewerkers veiliger, sneller en makkelijker 

de verschillende gebouwen in. Bovendien 

voorkomt dit dat er veel reservesleutels in 

gebruik worden genomen. Veel veiliger dus.

Huurders van woongebouwen in Helmond waar 

Savant of de Zorgboog zorg levert, kunnen 

vanaf 31 maart ook hun voordeurslot laten 

vervangen voor een hoogstaand, digitaal slot 

dat aansluit bij het centrale digitale systeem.  

De gemeente Helmond vergoedt tot 31 maart 

2023 de helft van de installatiekosten, een bedrag 

van €40. Bewoners betalen zelf de andere helft 

van de installatiekosten en de aanschafkosten  

(€595) of maandelijkse huurkosten (€15,95) voor 

het digitale slot. De gemeente promoot digitale 

sloten, omdat steeds vaker sleutelkluisjes bij de 

voordeur worden opengebroken om vervolgens 

bij mensen in te breken. Een digitaal slot is een 

veilig alternatief voor een sleutelkastje.

Kijk voor meer informatie op: 

 

        www.wocom.nl/slimmesloten
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De laatste jaren lijkt de maand vaak langer 

dan het beschikbare huishoudbudget. Bijna 

ieders koopkracht gaat achteruit en prijzen 

rijzen de pan uit. Mensen krijgen het steeds 

moeilijker met de kosten voor voeding, energie, 

inventaris, woonlasten, enzovoort. Deze lasten 

zijn moeilijk te beïnvloeden. Wat kunt u wel zélf 

doen? Huurder Ben Rooijakkers deelt in deze 

column eenvoudige bespaartips en adviezen.

Uitgaven die ’moeten’ en 
uitgaven die ’mogen’

Lasten verlagen begint met zicht op uw 

uitgaven, verdeeld in uitgaven die moeten en 

die mogen. Uitgaven die ’moeten’ zijn vaste 

lasten, zoals kosten voor de huur, energie of 

verzekeringen. Ook huishoudelijke uitgaven 

voor zaken als boodschappen en kleding zijn 

uitgaven die moeten. Besparen op uitgaven 

die ’mogen’ is het makkelijkst: minder uitgaan, 

creatiever zijn met cadeaus geven, goedkoper 

op vakantie, minder autorijden en vooral 

kritisch zijn op alle soorten abonnementen.

Sinds de coronapandemie hebben veel 

meer mensen huisdieren aangeschaft als 

gezelschap. Vaak zonder na te denken over 

de vaste kosten daarvan. Het Landelijk 

informatiecentrum gezelschapsdieren (LICG) 

geeft in de folder ‘Wat kost een huisdier’ 

een beeld van de kosten van huisdieren. Per 

diersoort is vermeld welke uitgaven moeten 

en ook welke mogen. Voor dieren bepalen 

ras, stamboom en afkomst de aanschafprijs, 

naast materialen en middelen, voeding en 

dierenartskosten. Een kleine hond, een kat, 

of 2 konijnen kosten (zonder aanschafprijs) 

in onderhoud, gezondheid en verzorging 

structureel tussen de €50 tot €60 per maand.

En dat is nog zonder de uitgaven die mogen. 

Reden genoeg om vooraf goed na te denken 

over de aanschaf van een huisdier dus. 

Ben bewust: houd uw uitgaven en bespaar-

kansen duidelijk in beeld.

www.licg.nl, www.nibud.nl/consumenten

Waar staan al buurtkastjes?

• Heeze:  in de voortuin van Corweide 5

• Helmond: aan de gevel van de flat aan het 

Wethouder van Deutekomplein

• Laarbeek: vlakbij wooncomplex De Regt 

Bij Buurten regionieuws

Column

Huiskamer Lierop vernieuwt 
Tekst en foto’s: Karin Verheijen

Aan de Henricushof vind je de gezelligste huiskamer van Lierop. Deze huiskamer is enkele maanden geleden, na een 

grondige renovatie, opnieuw geopend en in gebruik genomen. Dorpsoverleg Lierop nam het initiatief voor de renovatie 

en het resultaat is te danken aan de vele Lieropse bewoners en ondernemers die hebben geholpen met een donatie, 

schenking van materialen of extra helpende handjes. Ook woCom leverde een bijdrage vanuit haar Wensput.

Van maandag tot en met vrijdag kan iedereen in de 

huiskamer terecht voor een kop koffie, een warme lunch 

tegen een kleine vergoeding of een gezellige activiteit 

georganiseerd door vrijwilligers van dorpscoöperatie 

Lierop Leeft. Niet alleen mensen uit de Henricushof, maar 

mensen uit heel Lierop. Eens per maand kunnen mensen 

zich opgeven voor een uitgebreid diner en voor of na 

iedere kerkdienst is er een gezellig koffiemoment. Verder 

worden er in de avonden regelmatig vergaderingen 

gehouden in de huiskamer. Kortom: er is van alles te doen!

 

De huiskamer wordt bijgehouden door enkele 

huismeesters, onder begeleiding van Anita Hurkmans 

van Lierop Leeft. De mensen die er nu komen, zijn heel 

blij met de nieuwe huiskamer en kijken alweer uit naar 

het volgende project. Misschien het opknappen van de 

binnentuin? Nieuwsgierig naar de nieuwe huiskamer, de 

gezellige activiteiten en de plannen voor de toekomst? 

Loop eens binnen tijdens het koffiemoment. Dat kan van 

maandag tot en met vrijdag rond 10.00 uur.

Denk mee in Soerendonk 
In 2022 stellen we een gebiedsvisie op voor 

Soerendonk, samen met de gemeente Cranendonck, 

Bewonersraad de Pan en de dorpsraad. Voor deze 

gebiedsvisie zijn we op zoek naar enthousiaste 

inwoners die een bijdrage willen leveren. Bent u (of 

kent u) een enthousiaste inwoner van Soerendonk, 

die graag meedenkt over wat er de komende 5 jaar 

beter kan? Laat dit dan, uiterlijk 31 mei, weten aan 

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. 

Buurtkastjes
Vanaf mei plaatsen we in verschillende gemeenten Buurt-

kastjes. Hierin kunt u – als u als goede buur iets kunt en 

wilt missen – artikelen leggen. En als u juist iets kunt 

gebruiken, pakt u iets uit het kastje. Denk daarbij aan 

koekjes, potjes saus, pindakaas, luiers of zeep. Als u wilt, 

kunt u spullen ruilen tegen een ander product, maar dat 

is niet verplicht. Het Buurtkastje helpt voedselverspilling 

tegen te gaan, maar helpt ook mensen die het wat minder 

breed hebben. 

Gezocht: voortuin in gemeente Budel en Someren

De eerste Buurtkastjes worden in mei geplaatst. In de 

gemeenten Heeze, Helmond en Laarbeek heeft woCom al 

een geschikte plek gevonden. Woont u in Budel of Someren 

en wilt u uw voortuin beschikbaar stellen voor een kastje?  

Wij horen het graag! Als de Buurtkastjes een succes zijn, 

gaan we met de gemeenten in overleg om meer kastjes 

te plaatsen. 

Foto: Rosalie van der Does
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Helmond 
Woongebouw RAC, Helmond

Aan de Berlaerstraat in Helmond bouwden we, samen 

met het Regionaal Autisme Centrum, een woongebouw 

met 13 appartementen. Op de bouwplaats, parallel 

aan de Kasteelherenlaan, zijn inmiddels complete 

wooneenheden tot woningen gemonteerd. In januari 

kregen de bewoners de sleutels van hun appartement.

Heeze–Leende
Kerkstraat, Leende

In Leende bouwden we 6 energiezuinige sociale 

huurwoningen op de hoek Kerkstraat/Beukenlaan. Deze 

nultredenwoningen hebben alle voorzieningen op de 

begane grond. Ze zijn dus uitermate geschikt voor   

65+’ers die daardoor langer zelfstandig kunnen blijven 

wonen. 

Someren 
Groote Hoeven, Someren 

In de circulaire wijk Groote Hoeven bouwen we nog 

eens 2 woonblokken met 10 nultredenwoningen. 

De woningen bieden we binnenkort te huur aan op  

www.wooniezie.nl. Schijf u alvast in als woning-

zoekende als u belang stelling heeft. We verwachten  

de woningen eind 2022 op te leveren.

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 wocom.nl/nieuwbouw

Korting op de 
energiebelasting
Door de stijgende energieprijzen gaan veel 

huishoudens meer betalen voor energie. Om 

de gevolgen van de hogere energierekening 

kleiner te maken krijgt iedereen in 2022 

belastingkorting op de energieprijzen. Daar 

hoeft u niets voor te doen. De energieleverancier 

verrekent de korting in uw voorschotbedrag of 

bij de eindafrekening.

Een huishouden met een gemiddeld 

energieverbruik (1.170 m3 gas en 2.384 kWh 

elektriciteit) krijgt in 2022 ruim €560 korting 

op de energiebelasting. Hoeveel korting ieder 

huishouden precies krijgt, hangt onder meer af 

van het type contract met de energieleverancier 

en het energieverbruik. De samenstelling van 

huis houdens en hoeveelheid isolatie van de 

woning hebben hier veel invloed op. Daarom 

zijn de verschillen tussen huishoudens groot.

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.

Afkoppelen regenwater 
Te droog, te nat, te warm? Nederland wordt weerbaar 

gemaakt tegen extreme weersinvloeden. Heeft 

u weleens gedacht aan het afkoppelen van uw 

hemelwater, ofwel uw regenpijp? Een goed idee, 

want het regenwater loopt dan van het dak door 

een verlengde regenpijp gecontroleerd de grond in 

en komt niet meer in het riool terecht. Dat voorkomt 

overbelasting van het riool bij heftige regenval. Het 

vult bovendien een lage grondwaterstand aan en 

helpt zo bij droogte. Bij woCom zijn we dagelijks bezig 

met dit soort duurzame oplossingen. We helpen  

u dan ook graag het hemelwater dat op het dak valt  

af te koppelen van het riool door de regenpijp  

door te zagen. We maken daarvoor uw tuin 

geschikt, zodat het water bij regenval bijvoorbeeld 

in uw border komt – en daar eerst uw planten  

van water voorziet – en in de bodem verdwijnt.

Interesse? Neem contact met ons op voor de 

mogelijkheden. We helpen uw graag. 

Groene tip 

Gefeliciteerd met uw energiebespaarbox

In de bijlage van de vorige Bij Buurten las u tips om energie te besparen. Alle winnaars hebben inmiddels 

een mooie energiebespaarbox ontvangen. 

Bedankt voor 
uw waardering
U als huurder wil zorgeloos huren. En woCom wil 

dat u zich thuis voelt door een dienstverlening met 

meerwaarde. In 2021 hebben veel huurders via de 

KWH-onderzoeken laten weten dat zij tevreden 

zijn over de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Daarmee behoudt woCom het keurmerk KWH-

Huurlabel. Bedankt voor dit mooie compliment. 
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Stroomstoring? 
Doe de stekkertest
Een stroomstoring wordt vaak veroorzaakt door 

overbelasting van een bepaalde elektragroep of 

door kortsluiting in de huishoudelijke apparatuur. 

Met de stekkertest kunt u de plaats of het apparaat 

vinden dat de storing veroorzaakt. 

Is de stroomstoring alleen in bepaalde 

ruimtes? Doe dan de stekkerstest:

• Zet de lichtschakelaar(s) uit en haal de 

stekker(s) uit de stopcontact(en) in de 

ruimte(s) waar de stroom is uitgevallen. 

Is de stroom uitgevallen in de keuken? 

Vergeet dan niet de koelkast, vaatwasser, 

magnetron, oven en kookplaat.

• Schakel in de meterkast de (aardlek-)

schakelaar weer in of vervang de gesprongen 

stop of zekering door een nieuwe.

• Plaats 1 voor 1 de stekker(s) terug in de 

stopcontact(en) en zet de lichtschakelaar(s) 

weer aan. Wacht wel telkens enkele minuten 

voordat de volgende stekker er weer in gaat. 

• Springt de zekering/stop er weer uit bij het 

insteken van een bepaalde stekker van een 

apparaat of inschakelen van de verlichting? 

Dan weet u dat daar de kortsluiting vandaan 

komt. U moet dan het apparaat of de 

verlichting repareren of vervangen.

Levert de stekkertest geen resultaat op?

Is er in de hele woning geen stroom en staan alle 

stoppen in de meterkast goed? Kijk dan of de buren 

wel stroom hebben. Hebben zij wel stroom? Dan 

is de oorzaak waarschijnlijk een 

kapotte hoofdstop of -zekering. 

Neem in dat geval contact op 

met uw netbeheerder.

Stef

...en onderhoudt
Onze zorg voor 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. 

Dakenproject Helmond West

In Helmond West kregen kort geleden 16 bestaande 

huurwoningen een nieuw, geïsoleerd dak. Huurders 

konden daarbij ook kiezen voor zonnepanelen. En 

op verzoek werd de badkamer, keuken en/of toilet 

vervangen.

Dak- en gevelonderhoud Heeze

Begin april startten we in de wijk De Nieuwen Hoeven 

met het dak- en gevelonderhoud aan nog eens 55 

woningen. Dit project, waarbij de woningen een  

stuk energiezuiniger worden, werd voorafgegaan  

door een containeractie. Zodat iedereen zonder 

kosten de zolder kon opruimen. Hebben bewoners 

vragen? Dan kunnen ze binnenlopen in de Buurtkamer  

op Corweide 5.

Tip van de opzichter

Nieuwe keuken, 
badkamer of toilet 
op verzoek? 

Afgelopen jaar liep in Someren ons proefproject 

‘vraaggestuurd binnenonderhoud’. In plaats van dat wij 

bepaalden wanneer we keukens, badkamers of toiletten 

vervingen in woningen, konden huurders zelf aangeven of 

en wanneer zij iets door ons wilden laten vernieuwen. 

Zowel huurders als medewerkers van woCom hebben 

het proefproject als erg positief ervaren: maar liefst 

70% van de deelnemers geeft aan het fijn te vinden 

om dit zelf te kunnen bepalen. Daarom breiden we 

het project verder uit. Daarna besluiten we of we ons 

binnenonderhoud voortaan standaard ‘vraaggestuurd’ 

uit gaan voeren.

Huurders gezocht

Woont u in de gemeente Asten, Cranendonck, Heeze-

Leende of 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. Er 

gelden wel een paar voorwaarden. Kijk op onze website 

voor meer informatie. 

 www.wocom.nl/binnenonderhoud

Extra duurzaamheidsmaatregelen 
om te besparen op de maandlasten
Dit jaar besteden we extra geld aan diverse duur-

zaamheidsmaatregelen. Zo helpen we onze bewoners te 

besparen op hun maandlasten. We kunnen in 2022 extra 

veel bewoners de mogelijkheid bieden om zonnepanelen 

te laten installeren op hun huurwoning. Daarnaast 

investeren we in extra energiebesparende maatregelen die 

de woonlasten van onze huurders verlagen. Komende jaar 

doen we dat, naast onze geplande onderhoudsprojecten, 

bij meer dan 500 extra woningen!

Bij 30 woningen die nu nog een slecht energielabel E, F of G 

hebben, brengen we verbeteringen aan om de woningen 

energiezuiniger, comfortabeler en gezonder te maken. 100 

woningen voorzien we in 2022 van een hybride cv-ketel 

die minder gas verbruikt dan een traditionele ketel. En bij 

nog eens 300 woningen gaan we de aanvoertemperatuur 

van water en werking van de cv-ketel beter inregelen, 

zodat bewoners besparen op hun energierekening met 

behoud van comfort. Bij 25 van onze wooncomplexen 

treffen we maatregelen om het elektriciteitsverbruik - en 

daarmee de servicekosten - in de algemene ruimtes terug 

te dringen.

Zonnepanelen bereikbaar voor meer huurders

Waar we voorheen nog alleen op individuele basis 

zonnepanelen aanboden als het onderhoud van het dak 

pas over 10 jaar of later nodig was, doen we dat nu ook 

als uw dak al over 5 jaar of later toe is aan onderhoud. 

U kunt hiervoor in aanmerking komen als u in een 

grondgebonden woning woont, als het voor uw woning 

technisch mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen 

en als er de aankomende 5 jaar geen dakvervanging  

gepland is. U betaalt dan een kleine bijdrage per maand, 

maar bespaart al snel een stuk meer op uw maandelijkse 

energiekosten. Ook geïnteresseerd in zonnepanelen? Kijk 

voor meer informatie op www.wocom.nl/zonnepanelen
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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.  

De inloopmogelijkheden van onze spreek-

ruimtes in Cranendonck, Helmond, Laarbeek 

en Someren staan op www.wocom.nl/contact

Let op: er zijn géén inloopspreekuren tijdens 

de schoolvakanties.

Telefonisch zijn we van maandag t/m 

donderdag bereikbaar van 8.30 uur 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

www.werkenbijwocom.nl

De achterkant van…
onze spreekuurlocaties
Zit u met een vraag, wilt u iets bespreken? Soms is het dan fijn als u persoonlijk contact heeft met iemand. Dat begrijpen 

wij. We hebben geen achterom, zoals veel Brabanders die wel hebben, en de deur staat niet altijd open, maar u kunt wél 

regelmatig bij ons terecht.

In de gemeenten waar wij onze woningen verhuren, 

is er iedere week een spreekuur van woCom. Behalve 

in de schoolvakanties: dan zijn er geen spreekuren 

op de locaties. Tijdens de spreekuren kunt u gewoon 

binnenlopen, zonder eerst aan te bellen. En dat kan op 

verschillende locaties in ons werkgebied. U hoeft daarvoor 

zelfs geen afspraak te maken. 

U bent welkom met al uw vragen of opmerkingen en 

we nemen graag de tijd voor u. Heeft u een vraag over 

uw woning? Over het onderhoud? Is er iets stuk? Is er 

iets veranderd in uw gezin of uw inkomen? Zoekt u een 

woning of heeft u moeite met het betalen van de huur? 

We kijken en denken met u mee. Vaak beantwoorden onze 

medewerkers uw vragen meteen en anders bekijken ze 

wie u verder kan helpen. We ontmoeten u graag!

Nog steeds kunt u ook online veel informatie vinden of 

zaken regelen. Op onze website staat veel informatie. En 

via het huurdersportaal mijn.wocom.nl kunt u veel zaken 

zelf regelen. Op elk moment van de dag. 

Spreekuur in Cranendonck

Multifunctioneel Centrum De Borgh

Inloopspreekuur: donderdag van 10.00 - 11.30 uur

Spreekuur in Helmond

Wijkhuis Westwijzer

Cortenbachstraat 70, Helmond

Inloopspreekuur: woensdag van 10.00 - 11.30 uur

Spreekuren in Laarbeek

Ontmoetingscentrum Beek en Donk 

Otterweg 29, Beek en Donk

Inloopspreekuur: maandag van 13.00 - 15.00 uur 

De Buurtkamer (in Waterpoort)

Pieter Breughellaan, Beek en Donk

Tijden: zie www.wocom.nl/contact

Huiskamer Lieshout (Dorpshuis)

Grotenhof 2, Lieshout

Inloopspreekuur: dinsdag van 10.00 - 11.30 uur

Spreekuur in Someren

Sociaal Cultureel Centrum De Ruchte 

Laan Ten Roode 71, Someren

Inloopspreekuur: dinsdag van 15.30 - 17.00 uur

 

Colofon

Houd uw galerij schoon en vrij van hindernissen 
Sierspulletjes, fietsen, maar ook vuilniszakken en oud papier kunnen de doorgang belemmeren. 

Houd de galerij leeg. Dan heeft iedereen genoeg ruimte om over de galerij te bewegen, of  

de woning veilig te verlaten bij brand of andere calamiteiten. 

Wijkhuis Westwijzer
Foto: BC Fotografie De Ruchte

De achterkant van Waterpoort

De Borgh


