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Voorrangsregels maken de weg 
vrij voor meer woningzoekenden
Heel veel mensen zoeken een woning. Jongeren die het huis uit willen, gezinnen die aan een volgende stap toe zijn, stellen 

die uit elkaar gaan en senioren die kleiner en misschien wel gelijkvloers willen gaan wonen. Als het voor al die mensen 

moeilijk is een woning te vinden die bij hen past, blijven mensen wonen in de woning waar ze nu wonen. Die woningen 

komen dus ook niet vrij voor andere mensen. Daar gaat woCom iets aan veranderen: met de nieuwe regeling willen we 

een stimulans geven aan mensen die willen verhuizen.

“Met verschillende voorrangsregels willen we de 

doorstroming binnen ons woningbezit stimuleren”, 

vertelt onze collega Ankie Verspeek, die de regeling 

‘voorrang en doorstroming’ mede heeft vorm gegeven. 

“We willen zowel jongere als oudere woning zoekenden 

en gezinnen meer kansen bieden. Vanuit vier stappen 

in de wooncarrière van mensen hebben we daarom 

voorrangsregels ontwikkeld. Daarbij hebben we 

ook bewust een deel van de vrijkomende woningen 

gereserveerd voor inwoners uit de gemeente waarin  

die woningen staan. Zo kunnen meer mensen binnen 

hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Iets waar 

duidelijk behoefte aan blijkt te zijn. We zijn blij daar 

gehoor aan te kunnen geven.”

Van groot naar beter wonen

Doorstroming begint voor een groot deel bij oudere 

mensen die kleiner willen gaan wonen. Zij laten ruime 

woningen achter en die zijn interessant voor de volgende 

generatie. Ankie: “Daarom bieden we de helft van de 

vrijkomende nultredenwoningen met voorrang aan 

voor 65-plussers die een eengezinswoning in dezelfde 

gemeente van woCom verlaten.” Zo’n nultreden-

woning heeft namelijk alle woonvoorzieningen op 

één verdieping en is daardoor levensloopbestendig. 

Ouderen gaan daardoor beter wonen, wat gelukkig niet 

automatisch duurder wonen is. “Vaak is de huurprijs 

hoger, maar zijn de totale maandlasten lager”, weet 

Ankie. “Bijvoorbeeld door betere isolatie en lagere 

(lees verder op pagina 2)

WoCom verbetert doorstroming
Luit en Marjan Verdouw verhuisden binnen Someren van een gezinswoning naar een nultredenwoning

Houd uw gegevens compleet en bijgewerkt
Bent u 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. 
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Harrie Damen
verdient een bloemetje
Tekst: Frans Verhoeven

Jarenlang stond hij midden in de samenleving. 

Was hij actief bij verschillende verenigingen. En 

maakte hij met zijn fototoestel treffende ‘plaatjes’ 

bij de verhalen van zijn buurman Frans, die net 

als Harrie Damen al 7 jaar deel uitmaakt van de 

huurdersredactie van Bij Buurten. Nu, op zijn 83ste, 

heeft Harrie besloten het rustiger aan te doen. 

Trekt hij zich terug als actieve buurtfotograaf in 

Soerendonk. Voortaan gaat buurtredacteur Frans 

alleen of met een andere fotograferende huurder 

op bezoek bij de huurders van woCom. Om Harrie 

te bedanken voor de fijne samenwerking, wil Frans 

hem en zijn vrouw Francien graag een bloemetje 

aanbieden. Vanuit woCom, maar ook als fijne 

buur in ’t Hart van Soerendonk. Want dat prettige 

contact tussen de 2 families en het ’er voor elkaar 

zijn’ blijft. Harrie heeft dit bloemetje dubbel en dik 

verdiend. Voor alles wat hij voor de samenleving 

heeft gedaan, voor de huurderskrant Bij Buurten, 

maar ook voor z’n buren. Dankjewel.

Vind u het leuk om foto’s te maken van huurders, 

of het gesprek met ze aan te gaan? Stuur dan een 

berichtje naar communicatie@wocom.nl

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  

energielasten, maar ook doordat mensen niet langer 

iemand in hoeven te huren voor tuinonderhoud of het 

glazenwassen.”

Van klein naar groter wonen

De eengezinswoningen die vrijkomen als 65-plussers 

doorstromen, komen met voorrang beschikbaar voor 

mensen die op hun beurt in dezelfde gemeente een 

starterswoning (appartement of kleine eengezinswoning 

met maximaal 2 slaapkamers) van woCom achterlaten. 

“Dat hoeven niet altijd gezinnen te zijn”, laat Ankie 

weten. “We willen ook stellen de kans geven om alvast 

een woning met meer slaapkamers te huren voor als 

ze toe zijn aan gezinsuitbreiding. Zo voorkomen we 

meteen dat kleine woningen bewoond worden door een 

huishouden van 3 of meer personen.”

Voorrang bij woonstart

Woningzoekenden van 18 tot 27 jaar kunnen vervolgens 

voorrang krijgen bij toewijzing van een starterswoning 

die vrijkomt door de doorstroomregeling. “Deze 

woningen zijn bedoeld voor jongeren die al in dezelfde 

gemeente wonen, ook als ze geen andere woning 

achterlaten”, vertelt Ankie. “Op die manier krijgen ook 

jongeren die nog bij hun ouders wonen meer kansen.”

Vervolg van pagina 1

Tijdig inschrijven als woningzoekende maakt groot verschil
Misschien wilt u nu nog niet op zoek naar een andere 

woning, maar in de toekomst kan dat altijd veranderen. 

Nu alvast nadenken over die toekomst, helpt straks als 

u echt een (andere) woning nodig heeft. U kunt maar 

vast voorbereid zijn. Jongeren die over een paar jaar 

op zichzelf willen gaan wonen, maar ook bijvoorbeeld 

ouderen die hun huidige woning over een poos willen 

verlaten om kleiner en gelijkvloers te gaan wonen, 

doen er goed aan zich op tijd in te schrijven als 

woningzoekende op www.wooniezie.nl. Wie het langst 

staat ingeschreven, komt namelijk meestal sneller 

in aanmerking voor de meest gewilde woningen. 

Iedereen vanaf 18 

jaar kan zich gratis 

inschrijven. 

Kom ook naar een informatiebijeenkomst
Na de zomer organiseren we in iedere gemeente een informatiebijeenkomst over de regeling ‘voorrang en 

doorstroming’. Iedereen is welkom, ook mensen die nog geen woning van woCom huren. We leggen dan de 

regeling ‘voorrang en doorstroming’ in alle rust uit en vertellen welke acties u zelf kunt ondernemen als u (in 

de toekomst) gebruik wilt maken van de regeling. Ook de verhuiscoaches worden bij deze bijeen komsten 

voorgesteld. Komt u ook? Aanmelden is niet nodig.

• Gemeente Cranendonck: 12 september 15.00 tot 

16.30 uur, MFA De Borgh, Dr. Ant. Mathijsenstraat 15, 

Budel. 

• Gemeente Heeze-Leende: 15 september 14.30 tot 

16.00 uur, Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48, Heeze.

• Gemeente Asten: 19 september 15.00 tot 16.30 uur, 

Café Jan van Hoek, Mark 12, Asten. 

• Gemeente Laarbeek: 20 september 15.00 tot 

16.30 uur, Ontmoetingscentrum, Otterweg 27-29,  

Beek en Donk.

• Gemeente Someren: 22 september 15.00 tot 16.30 

uur, De Ruchte, Laan Ten Roode 71, Someren.

• Helmondse huurders worden op een andere 

manier geïnformeerd.

Verhuiscoaches gezocht!

Om huurders te helpen bij de stap naar een 

volgend huis, zoeken we verhuiscoaches. Wilt 

u andere huurders helpen bij het inschrijven, 

reageren op woningen en tips geven bij een 

verhuizing? Mail dan naar: verhuiscoach@wocom.nl 

Bellen kan ook: (0493) 49 76 66.

Voorrang bij nieuwbouw

Natuurlijk bouwen we ook nieuwe woningen. Ook 

daarmee brengen we de doorstroming beter op gang. 

Een derde van die woningen is bestemd voor mensen 

die in dezelfde gemeente een huurwoning van woCom 

verlaten. Een derde voor mensen die in dezelfde 

gemeente wonen, ook als ze nog geen woning van 

woCom huren of een koopwoning hebben. De overige 

woningen (ook een derde van de nieuwbouwwoningen) 

zijn bestemd voor andere woningzoekenden. Ankie: “Zo 

komen ook bijvoorbeeld woningeigenaren die op zoek 

zijn naar een seniorenwoning aan bod.”

Binnen de lijntjes van de wet

Dat deze regeling is ontstaan, hebben we mede te 

danken aan Bewonersraad de Pan, die zich er hard 

voor heeft gemaakt om het onderwerp doorstroming 

eens goed te onderzoeken. Ankie: “Daardoor zijn wij 

gaan kijken naar de mogelijkheden, samen met de 

gemeenten in ons werkgebied. Die hebben geen 

huisvestingsverordening waarin staat welk deel van de 

vrijkomende woningen mag worden toegewezen aan 

mensen uit de eigen gemeente. Wél vinden zij het een 

goed idee dat wij nu gaan handelen in de geest van de 

wet die enkele uitzonderingen toestaat. En dan nog 

blijven er woningen over voor mensen van buiten de 

gemeente.”

Ankie Verspeek (rechts), regisseur Gebiedsgericht Werken bij woCom
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‘Beter een goede buur  
dan een verre vriend’
Bert en Edith van den Berg  
kregen 12 nieuwe buren

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.

Beter een goede buur dan een verre vriend. Het 

lijkt zo’n simpel spreekwoord, maar ik moest er 

meteen aan denken toen ik op bezoek ging bij 

Bert en Edith van den Berg. Zij zijn die ‘goede 

buur’ voor de familie Rasooli, die halsoverkop 

moest vluchten uit Afghanistan toen de Taliban 

het land overnam. Omdat vader Muhammad 

groot gevaar liep door zijn werk als chauffeur en 

tolk voor het Nederlandse leger, vlogen zij op 26 

augustus met die allerlaatste evacuatievlucht 

naar Nederland. Net voor Kerst verhuisden ze 

van een grote opvanglocatie naar hun nieuwe 

thuis in Heeze. Aan de Molenhoeven bouwen ze 

met hun kinderen aan een nieuwe toekomst. 

Verhalen over hoop 

Terwijl Bert de deur voor me opent, komt 

ook Muhammad aangelopen. Hij komt net 

van ‘school’ waar hij Nederlands leert, een 

onderdeel van zijn inburgering. Binnen zit Edith 

met buurvouw Bibi Gull al op mij te wachten. 

Op schoot zit de jongste van hun 10 kinderen. 

De oudste, hun zoon van 18, woont net een paar 

maanden zelfstandig. Op kamers bij een vriend 

van Bert en Edith. Hij werkt bij DAF en hoopt, 

als zijn Nederlands goed genoeg is, weer te 

gaan studeren. De 8 andere kinderen zijn naar 

school. Terwijl Edith mij een koekje aanbiedt, 

schakel ik tussen Nederlands en Engels. Ik hoor 

over de bommen die langs het vorige huis 

van Muhammed en Bibi Gull vlogen, over het 

geweld, maar gelukkig vooral ook verhalen over 

hoop. Over hun nieuwe leven in Heeze, de fijne 

buurt, de begeleiding door Vluchtelingenwerk 

en de gemeente, de behulpzame buurman die 

met hen de post doorneemt en de buurvrouw 

die hen wegwijs maakt in de gebruiken en 

normen van Nederland. 

‘Zo hoort dat in Nederland’

Taal als eerste stap

Muhammed wil een voorbeeld zijn voor zijn 

kinderen. Als hij klaar is met school en hij voor 

de inburgeringscursus slaagt, wil hij weer gaan 

werken. Taal is de eerste stap. Voor hem, maar 

ook voor zijn kinderen. Zij voetballen met 

vriendjes uit de buurt en zeggen ’s ochtends als 

ze naar school lopen ’goedemorgen’ tegen de 

buren. Hij laat mij trots een korte brief lezen, in 

het Nederlands geschreven, zonder fouten, over 

de fijne buren. Zijn 16-jarige dochter werkte tot 

laat in de avond ijverig aan de brief. Dat raakt 

mij. Het raakt Bert en Edith, die zelf ook slechte 

tijden hebben gekend en toen blij waren als 

iemand hen hielp. Nu kunnen zij geven. 

Welkome traktatie

Toen ze hoorden over de nieuwe buren, zo’n 

groot kinderrijk gezin, namen Bert en Edith 

zich voor het meteen te zeggen als ze klachten 

zouden hebben. Dat was gelukkig niet nodig, 

het eerste contact werd snel gelegd en 

inmiddels komen ze bijna dagelijks bij elkaar 

over de vloer. En af en toe staat er ’s avonds 

een kind met een bord eten als traktatie voor 

de deur. Terwijl ik naar buiten loop en afscheid 

neem, vertelt Muhammad dat hij gisteren 

nog snel het gazon van de voortuin heeft 

gemaaid. Met de grasmaaier die hij weer van de 

andere buren, tachtigers, heeft gekregen. Een 

nette voortuin, zegt hij, want zo hoort dat in 

Nederland. 

Op de 
koffie 
bij ...

Statushouders
WoCom helpt gemeenten bij het aanbieden 

van woningen aan statushouders om de 

jaarlijks verplichte taakstelling te behalen. Wilt u 

meer weten over deze taakstelling? Kijk dan op:

          www.wocom.nl/statushouders 

Goed om te weten!

Videodeurbel of camera ophangen?

Dat kan. Maar de camera mag alleen uw eigen 

bezit filmen. Dus niet de eigendommen van 

anderen, zoals het huis of de tuin van uw buren.  

           www.wocom.nl/camera

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

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:
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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
verwacht meer belangstelling

Op 24 mei hield Huurdersvereniging woCom 

Helmond haar jaarlijkse ledenbijeenkomst. Nog 

even ter informatie: sinds de herziene Woningwet 

2015 hebben huurders (via de Participatiewet) een 

(wettelijke) taak om hun belangen te behartigen. 

Daarvoor behartigde de toenmalige HBV de Vaart 

de huurdersbelangen al jarenlang. Sinds 2015 

hebben huurdersorganisaties meer inbreng. 

Wij hebben een samenwerkings    overeenkomst 

met woCom. Een van de voorwaarden is 

dat we jaarlijks een huurdersbijeenkomst 

organiseren om verantwoording af te leggen 

over het vorige jaar. Het bestuur van onze 

huurdersvereniging, vorig jaar omgedoopt tot 

HV woCom Helmond, bestaat inmiddels uit 14 

personen. Allemaal vertegenwoordigers van de 

6 bewonerscommissies (Annawijk, Houtsdonk, 

Oud/nieuw West, Apostelwijk, Kroon Krollaan en 

Brandevoort). We nodigden huurders via allerlei 

kanalen uit voor het overleg op 24 mei in wijkhuis 

Westwijzer. Er kwamen zo’n 30 huurders, van de 

ongeveer 2600 huurwoningen in Helmond van 

woCom. Een schamel aantal dus, omdat formeel 

elke huurder van de 6 woongebieden deel 

uitmaakt van de huurdersvereniging! 

Overigens, de bijeenkomst is prima verlopen.

Het jaarverslag 2021, financiën 2021, aanstellen 

nieuwe bestuursleden, thema Verduurzamen 

door Energiehuis Slim Wonen en gemeente zijn 

besproken en vastgesteld. Ook was de Woonbond 

aanwezig voor de waardevolle mededelingen. Na 

2 uur sloot voorzitter Berry Smits de bijeenkomst 

af, waarna het tijd was voor een borrel met de 

bekende bockworst met mosterd en een muziekje. 

Kortom: deze statutaire verplichting is weer 

ingevuld, maar we hopen op en verwachten meer 

belangstelling en huurdersinbreng. Gaan wij u 

volgend jaar zien?

Bewonersraad de Pan
Help Help Help

Bewonersraad de Pan behartigt de belangen van 

alle huurders in de gemeenten Asten, Cranendonck, 

Heeze-Leende en Someren. We zijn dringend op 

zoek naar nieuwe bestuursleden. In Someren/Asten 

zoeken we 3 nieuwe bestuurs leden en in Heeze-

Leende ook 3. Dit is een herhaalde oproep, want het 

moet volgens ons toch mogelijk zijn om tussen alle 

huurders van de genoemde gemeenten 6 huurders 

te vinden die hun steentje willen bijdragen.

Bewonersraad de Pan bestaat in de ideale situatie uit 

12 bestuursleden. Het is vrijwilligerswerk, maar de 

gemaakte onkosten worden natuurlijk vergoed. De 

werkzaamheden worden verdeeld in werkgroepen:

1. Per gemeente is er een werkgroep die 

prestatieafspraken maakt met woCom en de 

betreffende gemeente.

2. De Energiewerkgroep bespreekt met woCom 

energie- en verduurzamingsvraagstukken.

3. De werkgroep Huurbeleid bespreekt jaarlijks 

de huuraanpassing met woCom.

4. De onderwerpen nieuwbouw, verhuur, reno-

vaties, doorstromingen en verkoop moeten 

nog verdeeld worden over verschillende 

werkgroepen.

 

Op www.bewonersraad-depan.nl staan de 

vacatures vermeld. Als wij geen nieuwe leden 

kunnen vinden, zijn wij helaas genoodzaakt  

om onze werkzaamheden in Someren/Asten en 

Heeze-Leende op een laag pitje te zetten.

Namens het bestuur van Bewonersraad de Pan,

voorzitter Jo Noten 

Wij zijn benieuwd naar uw woonbeleving en wat 

er speelt onder de huurders van woCom. Daarvoor 

ontvangt u in september een enquête. Wij kijken uit 

naar uw reactie.

Bewonersraad Laarbeek
denkt mee over ‘witte woningen’

WoCom gaat de karakteristieke ‘witte woningen’ 

in Beek en Donk slopen en vervangen door 

nieuwbouw. Bewonersraad Laarbeek is actief 

betrokken bij de ‘meedenkgroep witte woningen’, 

waarin, naast woCom en de Dorpsraad, ook enkele 

huidige bewoners participeren.

In verschillende bijeenkomsten hebben we 

aangegeven dat het karakteristieke van beide 

pleinen bewaard moet blijven. Daarnaast hielden 

we duurzaamheid en energie bij dit project goed in 

de gaten. Zo worden de woningen straks verwarmd 

met vloerverwarming en kan de temperatuur in de 

slaapkamers apart geregeld worden. 

Ook in de indeling van de woningen zijn er na 

opmerkingen van ons aanpassingen gedaan. 

De zolder wordt nu een ruimte boven de hele 

woning. En we hebben aangegeven dat het 

glasvezelgebouwtje op het Michaelplein een 

doorn in het oog is, zeker als alles er straks met de 

nieuwbouw strak uitziet. We hebben gevraagd of 

het mogelijk is om de muren te voorzien van een 

extra rij stenen aan de buitenzijde van hetzelfde 

materiaal als die van de woningen.

Inmiddels heeft woCom voor de omwonenden 

van beide pleintjes een informatiemiddag 

georganiseerd. Daarvoor was veel interesse en de 

aanwezigen kregen de gelegenheid om eventuele 

opmerkingen of adviezen op te schrijven. Als het 

hele project is afgerond, komen er uiteindelijk 

meer huurwoningen beschikbaar dan er nu staan. 

Een groei van 28 naar 37 woningen. 

Van dakpan
Tot ac�eplande Pan

Heeze-Leende

Someren

Asten

Cranendonck

 www.hvwocomhelmond.nl  www.bewonersraadlaarbeek.nl www.bewonersraad-depan.nl 

Leonardusplein  |   WITTE WONINGEN |   BEEK EN DONK IMPRESSIE

Leonardusplein
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Buurtbemiddeling:
gratis, onpartijdig, vertrouwelijk en onafhankelijk

Klikt het niet zo goed met uw buren? Dat is niet zo erg, 

zolang de spanning maar niet te hoog oploopt en er geen 

serieus conflict ontstaat. Als het toch ruzie lijkt te worden, 

is het goed om het gesprek aan te gaan met de buren. 

Lukt dat niet? Dan kunt u Buurtbemiddeling bellen en 

de situatie bespreken. Soms is een eerste telefoontje 

al genoeg voor een oplossing. En anders kunnen 

buurtbemiddelaars helpen om samen met de buren naar 

oplossingen te zoeken. 

Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die 

luisteren naar het verhaal van beide partijen. Hun 

bemiddeling is gratis. Ze proberen partijen (weer) met 

elkaar in gesprek te brengen en hen zelf een oplossing te 

laten bedenken. Dat is niks om je voor te schamen, weet 

Marjolein Linssen, coördinator buurtbemiddeling bij 

LEVgroep. “In de basis wil niemand ruzie, al helemaal niet 

met buren”, vertelt ze. “Toch kunnen er situaties ontstaan 

waardoor mensen niet meer fijn naast elkaar leven. Wij 

helpen graag om dat te voorkomen en op te lossen. Het 

liefst zo snel mogelijk, want hoe langer een conflict duurt, 

hoe minder mensen voor elkaar willen doen.”

Samen oplossingen zoeken

Als buurtbemiddeling start, gaan 2 buurtbemiddelaars 

eerst op huisbezoek bij de melder. Marjolein: “Mensen 

kunnen hun verhaal kwijt en de bemiddelaars luisteren. 

Mét aandacht en zónder oordeel.” Dat doen ze ook bij de 

andere partij, die soms van niets weet maar vaak wel blij 

is te horen dat de buren een probleem willen oplossen. 

“We werken niet voor de woningcorporatie of de politie”, 

benadrukt Marjolein. “Ons werk is vertrouwelijk, zonder 

dossiervorming. En we dwingen mensen niet om mee 

te werken; we vinden het belangrijk dat mensen zelf 

gemotiveerd zijn om aan een oplossing te werken.” 

Gelukkig is dat meestal het geval.

Ook in uw gemeente

In Helmond en Laarbeek kunt u voor buurtbemiddeling 

terecht bij de LEVgroep. In Asten en Someren bij 

Bemiddeling.nu. En in Cranendonck en Heeze-Leende 

bij Lumens Werkt. Kijk voor meer informatie op:

Visitatie woCom

Mooie cijfers, reflecties en waardering
Woningcorporaties laten zich eens in de 4 jaar visiteren. Zo’n visitatie is een onderzoek van een onafhankelijke partij 

naar hoe wij onze taken uitvoeren. Het geeft zicht op onze maatschappelijke prestaties en hoe wij deze kunnen 

verbeteren. Bij deze visitatie keek de commissie terug op de prestaties van woCom in 2018 t/m 2022. We deden deze 

keer mee aan een experiment: de commissie voerde themagesprekken met ons netwerk. De prestaties werden goed 

beoordeeld met cijfers tussen de 6,6 en 9. Cijfers waar wij trots op zijn.

De resultaten van de visitatie geven ons herkenbare 

aanknopingspunten om ons met een goede samen -

werking verder te ontwikkelen. Om met huurders-

organisaties de bewoners participatie te versterken. 

Met samenwerkingspartners als gemeenten, zorg- 

en welzijnspartijen de organisaties op alle lagen  

te verbinden. En met eigen collega’s ons doel in alles wat 

we doen sterker en consequenter te laten doorklinken. 

Daarnaast willen we in onze buurten werken aan  

een betere balans – en een kleiner verschil – tussen 

inwoners die wel en inwoners die niet makkelijk 

meekomen in onze samenleving. En aan oplossingen 

voor de weinige nieuwbouwlocaties. Hiervoor is 

creativiteit van onszelf en van onze netwerkpartners 

heel belangrijk. Kijk op onze website 

voor het rapport: 

Bij Buurten nieuws

 www.wocom.nl/buurtbemiddeling 

 www.wocom.nl/visitatie 

Werken bij woCom
Bij woCom werken zo’n 85 professionals samen 

aan één belangrijk doel: vandaag en morgen 

een thuis bieden aan onze huurders door een 

dienstverlening met meerwaarde. Wilt u werken 

bij een woningcorporatie? Misschien hebben 

wij wel dé perfecte functie openstaan! Kijk op  

www.werkenbijwocom.nl voor al onze vacatures 

en een kennismaking met onze medewerkers.

woCom-weetjesV
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Joline

Vragen van klanten,  
en onze antwoorden   

Antwoord:

Ja. Als u uw woning verlaat, moeten alle wanden, 

plafonds, kozijnen en deuren nicotinevrij zijn. 

Zodat de volgende bewoner de wanden in 

één keer kan overschilderen in een lichte kleur. 

Nicotine-aanslag is namelijk een vette laag die 

ontstaat door het roken in huis. U kunt deze laag 

verwijderen met een vetoplosser zoals Biotex of 

ammoniak, St Marc of HG Nicotineverwijderaar. 

Daarna laat u eerst de muren en plafond goed 

drogen en vervolgens brengt u een nieuwe 

laag isolatie- of geurdichte verf aan. Deze verf 

zorgt voor een goede dekking, waardoor de 

nicotine geen kans meer heeft om zichtbaar 

te worden. U kunt ook woCom vragen 

deze werkzaamheden uit te laten 

voeren, maar dan moet u de kosten 

hiervoor betalen.

Onze klantenservicemedewerkers beantwoorden 

graag uw vragen. Sommige krijgen ze vaker 

voorgelegd. In Bij Buurten lichten we iedere keer 

één veelvoorkomende vraag eruit.

Ik ga verhuizen. Moet ik de nicotine-
aanslag in huis verwijderen? 

Vraag:

Vraag nu een bijdrage aan
Het Oranjefonds stimuleert gezelligheid en verbinding 

in de buurt. Tot en met 15 september kunt u een bijdrage 

aanvragen om activiteiten in uw buurt te organiseren.

Door de coronapandemie gingen buurtactiviteiten 

niet of in beperkte mate door. Hierdoor verdween 

er een hoop gezelligheid in buurten en is het 

onderlinge contact tussen buurtbewoners én tussen 

buurtorganisaties verwaterd. Hoogste tijd dus om 

elkaar op te zoeken en weer wat reuring in buurten 

te organiseren! Kijk voor meer informatie en alle 

voorwaarden op: 

           www.oranjefonds.nl/geld-aanvragen

Buurtbemiddelaars Liesbeth, Marjolein en Hanneke
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Wat zijn Tinie en Thea Jansen, beiden 79 jaar, enthousiast over hun woning. Ze hebben het zo getroffen 

met dit appartement aan Den Dilleman in Someren. Een appartementencomplex met twee gebouwen, op 

loopafstand van enkele grote supermarkten én het centrum van Someren. De ingang van het complex 

ligt naast een drukke weg, maar daar hebben ze geen last van. Zij wonen namelijk aan de achterkant, 

aan een doodlopende straat. Op de begane grond is het vanaf het eigen terras heerlijk wegkijken de 

straat in. Het is een rustig en vooral gezellig hoekje, tussen mooie bloemen en planten.

Eerder woonden Tinie en Thea in dezelfde wijk, 

maar in een veel groter huis met ook een veel 

grotere tuin. Vanwege de gezondheid zijn ze op 

zoek gegaan naar een kleinere woning. Nu is het 

prima, want alles is gelijkvloers: een ruime slaap- 

en badkamer, nog een extra slaapkamer en een 

grote woonkamer met een fijne keuken. Ze wonen 

hier nu 2 jaar en het is weer helemaal eigen. Tinie 

had het er meteen naar zijn zin, maar Thea geeft 

eerlijk toe dat ze toch wel even heeft moeten 

wennen. Ook het koken was ineens anders. In 

het appartement is geen gasaansluiting, dus 

onverwacht moest er nog een nieuwe elektrische 

kookplaat aangeschaft worden. Maar nu, met de 

eigen meubels en het mooie borduurwerk aan de 

muur, gemaakt door haar overleden zus, is het een 

fijn en gezellig thuis. 

Jaarlijkse barbecue

Ook het contact met de buurt is goed. Als er wat 

is, kunnen buren altijd bij elkaar aankloppen. En 

jaarlijks wordt er een barbecue georganiseerd. 

Heel lekker en gezellig. Zeker nadat woCom, 

enkele maanden geleden, bij de ingang van het 

appartementencomplex bankjes en een tafel heeft 

geplaatst. Zo is het een leuke ontmoetingsplaats 

voor de bewoners. 

Potje kaarten of een woordzoeker

Tinie komt van oorsprong uit Eindhoven, Thea 

uit Someren. Toen ze beiden bij de Peijnenburg- 

fabriek in Geldrop werkten, hebben ze elkaar leren 

kennen. In het begin woonden ze enkele jaren in 

Someren-Eind. Daar was Tinie een goede keeper 

bij de voetbalclub. En in december speelde hij vaak 

Zwarte Piet voor de kinderen daar. ’s Avonds was 

er altijd wel tijd voor een potje kaarten of om een 

woordzoeker op te lossen. Inmiddels zijn ze alweer 

55 jaar getrouwd en hebben ze een zoon en een 

dochter. Die wonen ook in Someren. Dat is fijn, 

want ze komen vaak langs.

Fietsen in de eigen omgeving

Vroeger gingen Tinie en Thea samen veel op pad. 

Nooit op vakantie, maar vooral veel fietsen in 

de eigen mooie omgeving. Ze hebben heel veel 

kilometers samen gefietst. Door Tinies gezondheid 

is dat tegenwoordig helaas wat moeilijker. Tinie 

gaat twee keer per week naar de therapie en 

Thea zorgt er thuis voor dat alles netjes aan kant 

is. Maar samen een stukje wandelen doen ze nog 

steeds regelmatig. Met de boodschappenkar naar 

de winkel, even iets lekkers halen. “We mogen 

onszelf best af en toe eens verwennen”, vertellen 

ze lachend. En daarna gaan ze net zo graag weer 

terug naar huis. Want hun favoriete plek is toch wel 

thuis. Het fijne bed, de gezellige woonkamer en het 

mooie terras. 

“We mogen onszelf best af en toe eens verwennen”

De favoriete plek van Tinie 
en Thea is thuis
Tekst en foto’s: Karin Verheijen
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APPARTEMENT

BEL

BEMIDDELING

BORG

BOUW

BOUWEN

BUURT

CAMERA

DELEN

DEUR

DOORSTROMING

DUURZAAM

EENS

EIS

ENERGIE

GAST

GEBIED

GEBIEDSVISIE

HAL

HUIS

HUIZEN

HUUR

HUURCONTRACT

KAST

KLIMAAT

KNIP

KRUK

LIFT

RAAM

SENIOREN

SLOTEN

TOEKOMST

TOEWIJZEN

TOILET

UITGANG

VERHUISCOACH

VERHUIZEN

VISIE

VISITATIE

WENS

WONEN

WONINGMARKT

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. In elk woord zitten minstens 2 letters die 

maar op één manier weg te strepen zijn. Welk woord vormen de 

overgebleven letters? 

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 november naar woCom,  

Bij Buurten, Antwoordnummer 24, 5710 VB Someren  

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

communicatie@wocom.nl

H S W D U U R Z A A M H E O N

C I B D O K L O S V A I W H E

A U A E N O C E E L S N U U Z

O H P I M A R R B I O U O I J

C U P B M I H S V U R T B Z I

S U A E V U D S T C U K E E W

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

U A T Z S E T N E R O A T S O

H G E O I U T E K L I M A A T

R N M B T R G R O B I G I S S

E A E M A A R N M W O N E N A

V G N C T L E I S I V I G E G

K T T O I L E T T W E N S E O

M I S F E E I S E N I O R E N

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

Eenmalige energietoeslag
Hoge energierekening? Kijk op www.wocom.nl/ energietoeslag of u recht heeft op een energietoeslag van  

€ 800. Heeft u een uitkering, dan krijgt u het geld automatisch. Is uw inkomen uit salaris of pensioen rond 

het sociaal minimum? Vraag de toeslag dan aan bij uw gemeente, ook bij twijfel.

De oplossing van de puzzel uit Bij Buurten nr. 31 was: Zonder buren heb je geen straat
De prijswinnaars zijn Ria de Wit - Dinkelberg uit Leende en Jenneke Holleman uit Someren.  

Gefeliciteerd met uw prijs!

Huurovereenkomst wijzigen
Gaat u samenwonen, trouwen of scheiden? Of is uw partner of een medebewoner overleden? Dat zijn veranderingen die van belang zijn voor uw huurovereenkomst. Het 

is belangrijk om dit zo snel mogelijk door te geven aan woCom. Er is namelijk een verschil tussen hoofdhuurder, medehuurder en medebewoner. Een hoofdhuurder krijgt 

huurbescherming en is verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Een medehuurder (partner) heeft dezelfde rechten en plichten als het partnerschap goed geregeld is. 

Een medebewoner (een inwonende volwassene) heeft die rechten en plichten niet en kan daardoor niet in de woning achterblijven als de hoofdhuurder verhuist of overlijdt.

Samenwonen

Als samenwonenden heeft u niet automatisch dezelfde 

rechten. Na een relatiebreuk of overlijden mag alleen 

de hoofdhuurder of medehuurder in de woning  

blijven wonen. En als deze verhuist, moet de mede-

bewoner ook verhuizen. Na 2 jaar samenwonen kan de 

medebewoner wel medehuurder worden; dan hebben 

beide partners dezelfde rechten (en plichten). 

Trouwen

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap 

aangaat, dan is uw partner volgens de wet automatisch  

medehuurder. Ook als zijn of haar naam niet op het  

huurcontract staat. Geef het wel aan ons door, dan is het 

ook voor ons duidelijk. 

Relatiebreuk of echtscheiding

Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd 

partnerschap en u gaat scheiden, dan bepaalt u samen 

wie er in de woning blijft wonen. De andere huurder 

doet dan afstand van de huurwoning. Komt u er samen 

niet uit, dan kan de rechter een beslissing nemen.

Overlijden

Bij overlijden van een huurder kan een medehuurder 

in de woning blijven wonen. Kinderen, broers en  

zussen van de persoon die gestorven is, kunnen geen 

medehuurder worden. Zij moeten meestal de woning 

verlaten. Uiteraard denken wij mee over oplossingen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie, een verandering doorgeven of 

medehuurderschap aanvragen? Kijk dan op:

           www.wocom.nl/samenwonen
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Gebiedsvisie Houtsdonk afgerond 
De gebiedsvisie voor Houtsdonk is klaar. WoCom 

heeft deze samen met betrokkenen opgesteld. Dit 

waren betrokken inwoners van Houtsdonk (huurders 

én woningeigenaren), vertegenwoordigers van de 

bewonerscommissie Houtsdonk, Wijkraad Helmond-

West en HV woCom Helmond, en medewerkers van de 

LEVgroep, gemeente Helmond en woCom. 

Dat startte met een enquête. Hieruit kwamen sterke en 

zwakke punten naar voren en kansen en bedreigingen. 

Tijdens een interactieve bijeenkomst keek de werk-

groep naar de problemen en hoe deze aan gepakt 

kunnen worden. Hier zijn verschillende maatregelen 

voor bedacht en die worden vanaf nu al opgepakt. 

Alle informatie is verwoord in de gebiedsvisie. Dit 

document is onder de inwoners van Houtsdonk 

verspreid.

Op pad met de buurtredactie 
Onze Bij Buurten maken we al jaren samen met een 

leuk team buurtredacteuren. Na de coronapandemie 

was het weer mogelijk om gezamenlijk een workshop 

te volgen en onze kennis meteen in praktijk te brengen.  

Samen met fotograaf Joost Duppen ging de redactie 

in Helmond op pad. Hoe maak je de beste foto met je 

telefoon? En vanuit welke hoek komt een woning het 

beste in beeld? Ze kregen tips waar de redactie voor deze 

Bij Buurten meteen gebruik van heeft gemaakt. 

Jordy werkt al 5 jaar als 
jongerenwerker in Helmond West
Tekst: Frank Driessen, foto’s: Jan Peeters

Jordy Wirjosoekarto (31) is jongerenwerker bij de 

LEVgroep. Hij werkt vooral in Helmond West. De 

afgelopen 5 jaar heeft Jordy al veel betekend voor de 

jeugd en bewoners van deze wijk. Zo zette hij diverse 

initiatieven op. Zoals de muziekstudio in het wijkhuis, 

waar jongeren uit heel de Peel, op een muzikale manier 

hun gevoel kunnen weergeven en in gesprek kunnen 

komen met Jordy. Ook wordt de muziek gebruikt voor 

talentontwikkeling, emotie- en plezierbeleving. Op woensdagmiddag is er de speelkar. Een initiatief 

van Jongerenwerk, opgezet vanuit de behoefte tot 

meer samen spelen en delen in de wijk onder de jeugd. 

En mogelijk gemaakt door speelgoeddonaties van 

stichtingen en bewoners. Het bevordert gelijkheid en  

veiligheid in de wijk. Inmiddels heeft Jordy het respect 

van de jongeren en bewoners weten op te bouwen. De  

speelkar blijkt zo goed te werken dat ze dit in andere  

wijken in Helmond ook toe gaan passen. Verder zijn  

diverse werkgroepen zowel in wijkhuis Westwijzer als in  

de wijk actief, waarin de jeugd zelf dingen organiseert en 

de bewoners van de wijk probeert te betrekken.

Als je Jordy vraagt wat er beter kan, dan noemt hij zeker 

de inzet van vrijwilligers uit de wijk. Al is het zeker niet 

zo dat er geen actieve vrijwilligers zijn vanuit de wijk, 

toch doet Jordy graag een oproep: als bewoners als 

vrijwilliger willen ondersteunen of een initiatief willen 

opstarten, kunnen zij contact met hem opnemen. Jordy 

wil samen kijken naar een fysieke leefbaarheid. Maar 

ook meer betrokkenheid van de ouders. WoCom zou  

dan volgens Jordy kunnen investeren in het doorsturen 

van huurders met jeugd-gerelateerde problemen, zodat 

eventuele problemen samen en zo vroeg mogelijk 

kunnen worden aangepakt. 

Jongeren, maar ook oudere huurders, kunnen met bijna 

alle vragen bij Jordy terecht. Via social media, het wijkhuis

of een mail naar wijkteamhelmondwest@levgroep.nl 

of jordy.wirjosoekarto@levgroep.nl. Zijn positieve bena-

de ring is vaak de sleutel. En de samenwerking met 

vrijwilligers die graag met jeugd werken. Lijkt u dat ook 

wat? Meld u dan bij Jordy, u bent van harte welkom!

Eind juni was het groot feest in het Helmondse 

Houtsdonk. Samen met de buurt werd gevierd 

dat de wijk 50 jaar bestaat, de wijkraad 

Helmond-West 25 jaar bestaat en de Buurtkamer 

Houtsdonk 10 jaar open is. Het was een mooi 

wijkfeest met diverse activiteiten voor kinderen 

en een muzikaal programma.

Een document van, voor en door inwoners, Bewonerscommissie Houtsdonk, Wijkraad Helmond-West, HV woCom Helmond, LEVgroep, gemeente Helmond en woCom.

De buurt Houtsdonk ligt in de stad Helmond in 
de provincie Noord-Brabant. Houtsdonk maakt 
deel uit van de wijk Helmond West. Op 1 januari 
2021 telde Houtsdonk 740 inwoners. 

Houtsdonk ligt aan de westkant van de Kanaal-
dijk Zuid West. De buurt Houtsdonk wordt in 
tweeën gesplitst door de Heeklaan, waarbij de 
bedrijven voornamelijk aan de noord kant van 
de Heeklaan zijn gelegen en de woningen aan 
de zuidkant. Door de nieuwe weg onder het 
spoor (Kasteelherenlaan) is de bereikbaarheid 
naar het andere deel van de wijk Helmond-West 
verbeterd. 

Meteen aan de zuidkant van de buurt ligt een 
park naar het natuurgebied de Groot Goor, wat 
de buurt een groene omgeving maakt. Ook de 
Dahliatuin draagt hieraan bij. Voor de kinderen 
is er een speeltuin bij de eengezinswoningen. 
Verder zijn de voetbalvereniging HVV Helmond 
en enkele bedrijven aan de Kanaaldijk Zuid West 
onderdeel van deze buurt. De buurt is aan-
gesloten bij buurtpreventie. 

De woningen in de buurt zijn voornamelijk 
eengezins woningen (koop- en huurwoningen) 
en de kenmerkende fl ats aan de Heeklaan 
( Wethouder van Deutekomplein en Frans van 
Bommelstraat). In de buurt Houtsdonk zijn 
weinig winkels en voorzieningen aanwezig, 
de meeste worden niet gemist omdat ze op 
korte afstand te bereiken zijn. 

Analyse

Hoe is het gesteld met de bebouwde omgeving in Houtsdonk? En 
met de leefbaarheid? Wat zijn de sterktes en zwaktes en waar liggen 
bedreigingen en kansen? Sinds eind 2021 heeft een groep betrokken 
mensen (de werkgroep) hierover nagedacht. De werkgroep bestond 
uit inwoners van Houtsdonk (zowel huurders als woning eigenaren), 
vertegenwoordigers van de bewonerscommissie Houtsdonk, 
Wijkraad Helmond-West en HV woCom Helmond, een medewerker 
van de LEVgroep, medewerkers van woCom en medewerkers van de 
 gemeente Helmond. Het doel van de gebiedsvisie is om te kijken wat 
goed gaat, wat beter kan en hoe we dat samen gaan bereiken. Hierbij 
komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met partici pa-
tie door en zorg voor bewoners, openbare ruimte en voorzieningen 
in de buurt en woningen en woningvoorraad. De knelpunten hebben 
we vertaald naar concrete maatregelen waarmee de betrokken par-
tijen de  komende jaren aan de slag kunnen. Met de maatregelen die 
we in deze visie beschrijven, willen we ervoor zorgen dat Houtsdonk 
 aantrekkelijk blijft om in te wonen. Bovendien kan deze gebiedsvisie 
input zijn voor de gebieds ontwikkeling op  lange termijn in de buurt.

Via diverse kanalen heeft iedere inwoner 
van Houtsdonk de uitnodiging  gekregen 
deel te nemen aan de werkgroep. Aller-
eerst hebben 47 personen gehoor gege-
ven aan een oproep voor het invullen van 
een vragenlijst. De resultaten uit deze 
vragenlijst zijn gebruikt als input voor 
de sterkte-zwakteanalyse. Tijdens een 
interactieve bijeenkomst heeft de werk-
groep de sterkte-zwakteanalyse gebruikt 
voor het bedenken van maatregelen. 

Alle partners leverden vanuit hun eigen 
deskundigheid inbreng aan deze onder-
delen. Op het gebied van de woningen 
en de woonomgeving waren de bewo-
ners de beste ervarings deskundigen. 
De maatregelen zijn beoordeeld op 
haalbaarheid en daarna uitgewerkt in het 
uitvoeringsprogramma. Dit document 
is een samenvatting van de uitkomsten, 
met een korte beschrijving van de visie 
en het uitvoeringsprogramma. 

Een document van, voor en door inwoners, Bewonerscommissie Houtsdonk, Wijkraad Helmond-West, HV woCom Helmond, LEVgroep, gemeente Helmond en woCom.

met de leefbaarheid? Wat zijn de sterktes en zwaktes en waar liggen 
bedreigingen en kansen? Sinds eind 2021 heeft een groep betrokken 
mensen (de werkgroep) hierover nagedacht. De werkgroep bestond 
uit inwoners van Houtsdonk (zowel huurders als woning eigenaren), 

van de LEVgroep, medewerkers van woCom en medewerkers van de 
 gemeente Helmond. Het doel van de gebiedsvisie is om te kijken wat 
goed gaat, wat beter kan en hoe we dat samen gaan bereiken. Hierbij 
komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met partici pa-

in de buurt en woningen en woningvoorraad. De knelpunten hebben 

Aan de 

bewoners van 

dit adres
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Nieuwsgierig? 

Op www.wocom.nl/gebiedsvisie-houtsdonk vindt u  

de gebiedsvisie. Liever een geprint exemplaar 

ontvangen? Mail dan naar a.verspeek@wocom.nl of bel 

(0493) 49 76 05.

Foto’s: Jan Peeters

Ook in de Helmondse Annawijk genoten wijk-

bewoners van een buurtfeest.



9

Buurtkastjes - Ze duiken steeds vaker op in onze 

regio: ‘weggeefkasten’ vol eten, maandverband of 

tandpasta. Mensen zetten ze in hun voortuin neer om 

laagdrempelig (voedsel)verspilling tegen te gaan, maar 

vooral ook om hun buurtgenoten met een smalle beurs 

te helpen. Ook woCom plaatste buurtkastjes in Heeze 

(Corweide 5), Helmond (flat Wethouder Deutekomplein), 

Someren (Sijlkensstraat 1) en Beek en Donk (Beverstraat). 

Wilt u uw voortuin beschikbaar stellen voor een kastje? 

Dan horen wij het graag.

            www.wocom.nl/buurtkastjes

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.

Een dagelijks item op tv is ‘armoede in 

Nederland’. Veel mensen kunnen niet meer 

in hun eerste levensbehoeften voorzien. Zij 

beschikken niet meer over voldoende geld 

voor gezonde voeding, gezondheidszorg, 

vaste lasten als huur, energie, verzekeringen. 

Daarnaast  missen zij of de kinderen het mee 

kunnen doen aan het maatschappelijk leven. 

Zoals deelname aan een sportclub, vereniging, 

schoolactiviteiten, toegang tot internet en/

of verder kunnen leren na de verplichte 

schoolperiode. Dit heeft grote gevolgen voor 

betrokkenen. Zij sluiten zich af van hun om-

geving en voelen zich steeds meer eenzaam.

Wat kunt u zélf doen? Het blijft belangrijk  

uw inkomsten en uitgaven in kaart te hebben. 

Zijn er schulden en bij wie? Is het mogelijk 

afbetalingsregelingen te treffen? Komt u in 

aanmerking voor toeslagen of bestaande 

regelingen? Zijn er nog zaken waarop u kunt 

besparen? Zijn er tijdschriftabonnementen 

die opgezegd kunnen worden? Kunt u zich 

in plaats daarvan abonneren op De Leesmap 

van enkele weken oud? Moet u wel de 

allerhoogste snelheid van internet hebben en/

of alle extra aangeboden tv-zenders en sport-/

filmaanbieders? 

Als het niet lukt om zelf te besparen, zoek dan 

hulp! U hoeft zich daarvoor niet te schamen. 

Soms helpt het al te vragen bij uw gemeente 

wat Sociale Zaken voor mogelijkheden heeft en 

welke regelingen zij kennen voor uw situatie en 

directe omgeving.

Een andere mogelijkheid is in te loggen  

op www.hulpbijarmoede.nl/organisaties. Via 

‘Vind hulp’ krijgt u na het invullen van uw 

gemeentenaam, afstand en categorie, een 

breed overzicht van mogelijkheden. 

Ben bewust: houd uw uitgaven en bespaar-

kansen duidelijk in beeld.

Bij Buurten regionieuws

Column
Zonnetij op SBS6 en Net5  
Thuis wonen, zo lang mogelijk zelfstandig leven zoals 

je dat zelf wilt. Dat klinkt goed, maar daarvoor zijn 

eigentijdse woonconcepten voor ouderen hard nodig. 

Woonvormen die een stap verder gaan dan thuis wonen 

alleen en die de stap naar het verpleeghuis kunnen 

voorkomen of uitstellen. Voor het programma ‘Helden 

van nu’ filmde SBS onze collega Harriet. Op Zonnetij 

in Aarle-Rixtel liet zij zien hoe mensen zonder én met 

zorgvraag samen wonen en leven. Onze uitzending is in 

september of oktober op SBS6 en Net5 te zien.

            www.elkedageenfijnedag.nl

Denk mee in Aarle-Rixtel  
In 2023 stellen we een gebiedsvisie op voor  

Aarle-Rixtel. Voor deze gebiedsvisie zijn we op zoek 

naar enthousiaste inwoners die een bijdrage willen 

leveren. Bent u (of kent u) een enthousiaste inwoner 

van Aarle-Rixtel, die graag meedenkt over wat  

er de komende 5 jaar beter kan? Laat dit dan weten 

aan Ankie Verspeek. Mail naar a.verspeek@wocom.nl of 

bel (0493) 49 76 05. De volgende gegevens ont  vangen  

we graag bij uw aanmelding: naam, adres, telefoon-

nummer en e-mailadres.

Foto: Eric Driessen

Bij Den Dilleman in Someren plaatste woCom, op 

verzoek van de bewoners, bankjes en een tafel. Zo 

hebben ook bewoners die niet makkelijk van huis 

kunnen een ontmoetingsplek naast de deur. De 

ontmoetingsplek is met koffie en gebak feestelijk 

in gebruik genomen. De bewoners zijn woCom erg 

dankbaar. Daar worden wij weer blij van!
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Laarbeek
Witte woningen, Beek en Donk

WoCom gaat de ‘witte woningen’ in Beek en Donk 

vervangen door nieuwe woningen. Een grote 

beslissing die niet zomaar gemaakt is. De technische 

staat voldoet niet meer aan de eisen van deze 

tijd. De nieuwbouwwoningen worden gasloos en  

energiezuinig. Met zonnepanelen, goede isolatie 

en een warmtepomp. De 28 sociale huurwoningen 

(witte woningen) in Beek en Donk worden vanaf 2023 

gesloopt. Daarna wordt in 2 fasen gestart met de de 

bouw van 37 nieuwe woningen. 

Cranendonck
Uitbreiding De Beuk en De Berk, Budel

In de wijk Boschakkers komen 6 nieuwe levensloop-

bestendige sociale huurwoningen. Deze nieuwe 

woningen zijn verdeeld over 2 verdiepingen en worden 

voorzien van een lift. De 2 bestaande woonblokken van 

De Beuk en De Berk worden met een brug verbonden 

aan het nieuwe bouwblok. Ze kunnen daardoor ook 

gebruik gaan maken van de lift. In juli start de bouw, de 

oplevering staat gepland voor het najaar van 2023. 

Heeze-Leende 
Kerkstraat/Beukenlaan, Leende

Op de hoek Kerkstraat/Beukenlaan in Leende, waar 

eerst de gymzaal stond, zijn 6 levensloopbestendige 

woningen opgeleverd. De zogeheten nultreden- 

woningen hebben alle voorzieningen op de begane 

grond. Hierdoor zijn de een- tot tweepersoons-

woningen dus uitermate geschikt voor senioren die 

daardoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen. We 

wensen alle nieuwe bewoners veel woonplezier toe. 

Someren
Groote Hoeven, Someren

In de Somerense nieuwbouwwijk Groote Hoeven 

bouwt woCom nog eens 10 sociale huurhuizen voor 

senioren. Aan de nieuwe straten Opper en Roggemaat 

werd voor de zomer het hoogste punt bereikt van 

deze energiezuinige nultredenwoningen. In november 

worden de woningen opgeleverd.

WoCom bouwt...
WoCom ontwikkelt regelmatig nieuwbouw. Wij zetten ons ervoor in om betaalbare woningen te realiseren. Op dit moment zijn wij onder andere bezig met onderstaande projecten.  

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan eens op www.wocom.nl

Gas besparen met koken: alle beetjes helpen!

Met een paar kleine aanpassingen kunt u ook in uw 

keuken veel gas besparen:

• Gebruik een snelkookpan om groenten, aard-

appelen of een stoofgerecht in korte tijd te garen. 

• Kies voor pannen die niet groter zijn dan nodig is, 

maar wel groter dan de pit waarop u kookt. Dan 

gaat er niet onnodig warmte verloren. Gebruik 

daarom ook een deksel op de pan.

• Zet het gas niet hoger dan nodig is en gebruik niet 

meer water dan nodig is; een klein laagje is vaak 

voldoende. 

• Kook water in een waterkoker, die is energie-

zuiniger dan het gasfornuis. Het gasfornuis is 

energiezuiniger dan de magnetron. 

• Koken voor meerdere personen of meerdere 

dagen is energiezuiniger. Vries het overgebleven 

eten daarna per portie in. 

• Kies bij ovengerechten of voor het opwarmen van 

gerechten voor de magnetron, die is zuiniger dan 

een oven.

• Ontkalk regelmatig de waterkoker en het koffie-

apparaat. Dan verbruiken ze minder energie.

Aanvraag woningverbetering 

Bij woCom zijn we dagelijks bezig met 

duurzaamheid. Dit jaar besteden we extra geld aan 

diverse duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast 

investeren we in energiebesparende maatregelen 

die de woonlasten van onze huurders verlagen, 

zoals zonnepanelen, het na-isoleren van dak, vloer 

en gevel, dubbel glas, een perilex-aansluiting voor 

gasloos koken of het afkoppelen van hemelwater. 

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.

           www.wocom.nl/energiebesparen 

Groene tip 

Stormschade? 
Wie belt u?
De herfst komt er weer aan. Dit seizoen brengt 

vaak storm met zich mee. Dat kan zorgen voor 

schade in, aan of om uw woning. Wat kunt u doen 

om dit te voorkomen? En met wie neemt u contact 

op als er toch stormschade is? 

Is er noodweer op komst? Zorg er dan 

voor dat u goed voorbereid bent. Sluit 

ramen en deuren. Laat geen losse 

elementen die schade kunnen veroorzaken  

los rondom huis slingeren. Maak ook uw 

dakgoten schoon, om te voorkomen dat 

bladeren uw dakgoot verstoppen en daarmee 

voor wateroverlast zorgen. Bent u lid van het 

glas- en gotenfonds van woCom? Dan zorgen wij 

voor de jaarlijkse reiniging van uw goten.

Heeft u toch stormschade? In onderstaand 

overzicht ziet u wie u wanneer kunt bellen.

Bel 
woCom
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Voorkom glasbreuk door
temperatuursverschillen

Als warmteverschillen een breuk in het glas 

veroorzaken, noemen we dat een thermische 

glasbreuk. Dat gebeurt bijvoorbeeld als het 

buiten heel koud is en binnen de verwarming 

lekker hoog staat. Of als de zon flink op het raam 

schijnt. Het glas van het raam kan breken als er 

een temperatuurverschil ontstaat van meer dan 30 

graden.

Een thermische glasbreuk herkent u aan een 

opvallend patroon en is niet te vergelijken 

met het breken van glas door bijvoorbeeld het 

inslaan. Er is één breuklijn die loodrecht vanuit 

de rand van het glas begint en daarna in een 

grillige vorm verder loopt. Een thermische breuk 

is niet verzekerd via het glasfonds. Zo’n breuk 

wilt u daarom natuurlijk voorkomen.   

Om een glasbreuk door grote temperatuur-

verschillen te voorkomen, kunt u zelf verschillende 

maatregelen treffen, zoals: 

• Beschilder of beplak het raam niet! Met 

plakfolie, kranten of papier op het raam kan 

een ruit de warmte niet kwijt. 

• Houd ruimte tussen de raamdecoratie en het 

glas.

• Houd zonweringen helemaal open of hele-

maal dicht: zo voorkomt u directe schaduw 

op het ene deel van het raam en zon op het 

andere deel. 

• Zorg dat de verwarmingen niet te dicht bij het 

raam staan. 

• Plaats geen grote voorwerpen dicht bij het 

glas: een heel grote plantenbak, een beeld of 

bankstel voor het raam hindert de 

ventilatie op die plek en zorgt 

voor meer lokale warmte. 

John

...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.

Vervangen keuken, douche en toilet

Onder andere aan de Breemakkers in Beek en Donk 

zijn de afgelopen maanden diverse woningen 

voorzien van een nieuwe keuken, douche en/of toilet.

Nieuw dak en zonnepanelen

In de gemeente Laarbeek (Beek en Donk en Aarle-

Rixtel) kregen dit jaar 27 bestaande woningen een 

nieuw geïsoleerd dak. Huurders konden daarbij ook 

kiezen voor zonnepanelen. 

Verduurzamen in Asten 

In september start in Asten bij de Jupiterstraat en 

Ceresstraat een renovatie. De huidige cv-ketels 

worden vervangen door een hybride warmtepomp- 

opstelling (een warmtepomp en een nieuwe cv-ketel). 

Bewoners mogen ook kiezen voor zonnepanelen. 

Dit is een van de eerste projecten waar woCom 

de installatie verduurzaamt bij een complex met 

meerdere woonlagen.

Tip van de opzichter

Tips tegen ongedierte
Soms een beestje of schimmels in of om uw huis  

is nog niet meteen een plaag. Als u dan op tijd in 

actie komt, kunt u ook voorkomen dat het wel 

een plaag wordt. We geven graag enkele tips om 

ongedierte te voorkomen en als het toch nodig is te 

bestrijden.

Hou ongedierte buiten de deur

Beestjes zoeken vaak warme, beschutte 

of vochtige plekken op. De belang rijkste 

tips om ongedierte te voorkomen in huis 

zijn dan ook: regelmatig schoonmaken en 

rommelige hoekjes opruimen, vocht vermijden  

(goed ventileren) en goed onderhouden. Dicht  

kieren en naden om knagende en kruipende 

beestjes buiten te sluiten. Monteer horren 

voor deuren en ramen om vliegende insecten 

buiten te houden. En berg voedsel op in goed  

afgesloten bussen of dozen en ruim etensresten 

direct op. 

Overlastbestrijding

Wordt de overlast van ongedierte veroorzaakt 

in of om uw eigen woning? Dan bent u zelf 

verantwoordelijk voor het oplossen van de 

overlast. U kunt een milieuvriendelijke oplossing 

zoeken, of contact opnemen met een bedrijf 

dat gespecialiseerd is in ongediertebestrijding. 

We hebben goede ervaringen met de firma Rido 

Ongediertebestrijding (040) 286 37 99. Voor advies 

over ongediertebestrijding kunt u vaak ook contact 

opnemen met de gemeente.

Boktor en houtworm

Let op: de aanwezigheid van ongedierte dat de con-

structie van de woning ernstig aantast, zoals boktor 

en houtworm, moet u direct aan ons melden. De 

bestrijdingskosten betaalt woCom. Kijk voor tips op:

           www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/

          ongediertebestrijding

Rookmelders voor élke huurwoning
Een rookmelder is vanaf 1 juli voor iedereen in Nederland 

verplicht. WoCom liet daarom, tussen januari en juli, 

ruim 6.400 woCom-woningen voorzien van 14.000 rook-

melders. Dit is 97% van al onze woningen die voor 2003 

zijn gebouwd. Voor deze woningen waren rookmelders 

voor 1 juli nog niet verplicht. Deze enorme klus zou zonder 

úw medewerking en de inzet van elektrotechnisch buro  

J. Saasen niet zo goed verlopen zijn. Bedankt daarvoor.

Verplicht meedoen

Helaas konden we bij 3% (zo’n 200 woningen) nog 

géén rookmelders plaatsen. Woont u in een van deze 

woningen? Dan benaderen wij u opnieuw. U bent namelijk 

verplicht mee te werken: woCom laat de rookmelders 

plaatsen voor uw eigen veiligheid en die van uw buren, 

maar ook omdat de wet dat voorschrijft. Weet dat ook 

uw inboedelverzekeraar of onze brandverzekeraar een  

 

uitkering kan weigeren als bij brand blijkt dat er geen 

goede rookmelders hangen. We rekenen daarom alsnog 

op uw medewerking.

Rookmelders die loslaten

De rookmelders zijn met montagelijm stevig tegen het 

plafond geplakt. In enkele gevallen hecht de lijm niet goed 

aan de ondergrond op het plafond, dan laat de rookmelder 

los. Valt uw rookmelder van het plafond? Meld dit dan bij 

woCom, dan zorgen wij ervoor dat de rookmelder snel 

opnieuw wordt bevestigd.

Meer weten? 

Kijk dan op onze website. Daar staan veel gestelde vragen en 

antwoorden. En ’n gebruiksaanwijzing van de rookmelders.

            www.wocom.nl/rookmelders

Losgelaten 
rookmelders
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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.  

Let op: in september is ons kantoor in Someren 

geopend van 8.30 tot 12.30 uur. ’s Middags 

kunt u alleen op afspraak terecht.

Onze inloopspreekuren gaan voorlopig niet 

door. Op www.wocom.nl/contact vindt u de 

actuele informatie. 

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…
de Molenhoeve in Heeze
Tekst en foto’s: Hannie Berkers

Peter en Marij Kuylaars wonen aan de Molenhoeven in Heeze, al vanaf 1994. Ze hebben een dochter, schoonzoon 

en kleinzoon. En een hondje, Paercy. Daarnaast hebben ze een volière met kanaries, sijsjes en harlekijnkanaries.  

De volière was eerst de hobby van Peter, maar inmiddels verzorgt ook Marij de vogeltjes heel vaak. 

Kweken doet Peter zelf niet meer. Omdat dat heel 

veel werk is, is hij daarmee gestopt. Nu hebben 

Peter en Marij alleen nog maar ‘mannekes’ en geen 

‘popkes’ (vrouwtjes) meer. Want veel van zijn vogeltjes 

hebben ze weggegeven. Ook aan mij, de schrijfster  

van dit stukje, die geniet van een gezellig gesprek met  

deze gastvrije mensen, met de vrolijke vogels op de 

achtergrond. 

Ik snap wel dat Peter en Marij veel tijd doorbrengen in 

hun tuin. Het liefste zitten ze in de serre van het huis 

dat ze graag willen kopen, zo fijn wonen ze hier. Maar 

helaas was dat niet mogelijk. Marij gaat iedere week 

naar de hobbyclub voor mensen met een beperking 

om daar als vrijwilligster te helpen. En beiden 

lezen graag, vooral de boeken van Danielle Steel.  

Dat vinden ze heerlijk.

Colofon

Veilige, digitale deursloten met korting in Helmond
In Helmondse woongebouwen waar de Zorgboog of Savant zorg levert, krijgt u korting op 

een digitaal voordeurslot, als alternatief voor een sleutelkastje: www.wocom.nl/slimmesloten


