
                   
                

       
     J a a r v e r s l a g
                2  0  2  1         

                      
Verloren jaar 2021  ?
Gezien de beperkingen rondom Covid-19 oftewel Corona 
moeten we ons afvragen of 2021 voor de huurdersvereniging 
een verloren jaar is geweest. Natuurlijk waren we beperkt om 
onze bestuursvergaderingen van de huurdersvereniging te 
houden.  Als het kon hebben we dat gedaan waarbij we de 
regels hebben nagestreefd, maar het was behelpen!  Het DB 
heeft op identieke wijze haar werk gedaan en met de 
coöperatie WoCom en collega huurdersverenigingen werd via 
Microsoft Teams overlegd. Nogmaals het gaf wel wat 
beperkingen maar toch hebben we vele zaken kunnen 
oppakken.  Belangrijkste was natuurlijk onze naamsverandering
van HBV de Vaart naar HV w o C o m  -  Helmond.  Na 
uiteindelijk twee ledenvergaderingen kon de notaris zijn werk 
doen en in November 2021 de naam van voorheen statutair 



wijzigen.  Ook kwamen we met diverse gezamenlijk opgestelde 
adviezen met collega verenigingen de Pan(Someren) en 
Laarbeek ( Aarle - Beek en Donk ) Ook werd de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen WoCom en het  Platform  
de gezamenlijke huurdersverenigingen eind 2021 opnieuw 
vastgesteld en ondertekend.  Verder werden de 
Prestatieafspraken tussen gemeente Helmond, 6 corporaties en
6 huurdersverenigingen die in Helmond actief zijn, opnieuw 
opgesteld en op 16 december ondertekend. Kortom om nu te 
spreken van een verloren jaar 2021; nee, de 
volkshuisvestingtaken werden, zo goed en zo kwaad als dat 
kon, opgepakt.  Jammer genoeg hebben we ook van enkele 
personen afscheid moeten nemen, zowel uit onze 
huurdersvereniging als Coöperatie WoCom. Na de strenge 
Lockdown rondom de feestdagen in december, zijn we nu 
hopelijk weer in een normale situatie beland.Vanaf deze plaats 
wens ik allen een vruchtbaar verenigingsjaar 2022 toe.           
Groet ,
Voorzitter h v - w o C o m Helmond ,                                            
Berry Smits

                                                                                 

woCom in Helmond in 2021



In 2021 heeft woCom veel activiteiten uitgevoerd in Helmond. 
Zowel in onderhoud en nieuwbouw,  de versterking van de 
leefbaarheid als in het ontmoeten van wijkbewoners. Maar ook 
in de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties 
in Helmond. Zoals de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties 
en natuurlijk de andere woningcorporaties. 
Het gaat in onze wijken onder meer om.

 Voortuinenproject Cortenbachstraat
 Kennismaking bewoners nieuwbouw in de 

Annawijk tijdens   
    Burendag

 Afsluiten brandgang met poorten Tournooistraat
en 
   Ridderstraat

 ‘Krijg een plantje-geef een plantje’ in 
Bockendonck

 Enquête van bewonerscommissie en woCom over
binnentuin  
    Hagewinde

 Er  zijn  huisregels  met  pictogrammen  in  onze
complexen  
   gehangen
 Bakkie met je buur: Burendag Parc Viverre

 Operatie Steenbreek (tegel eruit-plant erin) Annawijk
 Inventarisatie parkeerplaatsen achter terrein 

Hertoghof/Kop 
     van West

 Kerstversiering  Parc  Viverre  (voor  en  door
bewoners)

 Aanpak Japanse Duizendknoop hoek     
    Floreffestraat/Hoogeindsestraat

 Verhuizing van ons kantoor naar de Westwijzer

In de samenwerking gaat het onder meer om:
 Nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de gemeente

Helmond en de woningcorporaties
 Werken aan een wonen-welzijn-zorg visie met gemeente,

welzijn- en zorgorganisaties en de woningcorporaties.

Daarnaast is samengewerkt met HV woCom
Helmond in onder meer:
 De prestatieafspraken met tussen huurdersorganisaties,

gemeente en woningcorporaties



 Overleg met woCom over beleidszaken, begroting, huurprijsaanpassing enz.
 In themabijeenkomst met de RvC van woCom

Bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid!

Mirjam Kräwinkel
Directeur-bestuurder woCom

Aan ALLE     huurders van woCom in de gemeente 
Helmond.
Jaarvergadering Huurdersbelangenvereniging Wocom Helmond.
Langs deze weg wij u graag uitnodigen voor het bijwonen van de 
Jaarvergadering op dinsdag 24 mei 2022. 

Deze vergadering zal worden gehouden in Wijkhuis Westwijzer, 
Cortenbachstraat 70 in Helmond West.  
De aanvangstijd is 19.30 uur.
De agenda is als volgt:

1. Opening en mededelingen. 
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen Jaarvergadering 26 oktober 2021. 
4. Bespreken Jaarverslag 2021 van HBV de Vaart / HV wocom Helmond 

incl. bewonerscommissies. 
5. Financiën 2021, verslag van de kascommissie.

Samenstellen kascommissieleden 2023.
6. Verkiezing bestuursleden: 2021;  Geraldine Setz (BC. Houtsdonk )  

Vacatures b’cies: Apostelwijk -  Brandevoort – Kroon/Krollaan. 
( huurders kunnen zich hiervoor aanmelden bij secretaris Hans 
Stienen; j.stienen5@kpnmail.nl )

7. Woonbond informatie.
8. Informatie over VERDUURZAMEN door medewerkers ENERGIEHUIS; 

aandacht voor gedrag en bewustwording.
9. Rondvraag
10. Sluiting en hierna een drankje en hapje met muziek van Trio 

VrijVrolijk

mailto:j.stienen5@kpnmail.nl


Wilt u van tevoren informatie ontvangen, zoals bijv. de notulen van de 
Jaarvergadering 2021 of het Jaarverslag 2021, dan kunt u dit via e-mail 
kenbaar maken aan de secretaris:  j.stienen5@kpnmail.nl 

Met vriendelijke groet,
Bestuur H V         WoCoM Helmond.
Namens deze voorzitter Berry Smits

Toon uw betrokkenheid met de huurdersvereniging en ben 
aanwezig !!!!!! 
TOEGANG GRATIS

      Jaarvergadering   HV woCom   Helmond  . Woensdag 26 
– 10- 2021 in de West Wijzer. Opening: Voorzitter opent de 
vergadering om 19.35 met een woordje van welkom aan 
iedereen. Hij geeft een overzicht van de genode gasten zoals 
onze commissaris de Heer Foppen, de woon consulenten Jesse 
Verbakel en Miranda van Loon en van woCom voor uitleg 
wooniezie Susan Dassen. Ook een woord van welkom aan twee 
leden van huurdersraad van Compaenen. Ook de leden van de 
diverse bewonerscommissies worden voorgesteld en benoemd. 
De voorzitter geeft uitleg wat er in de diverse commissies 
gebeurt zoals het overleg van de drie besturen van de Pan, 
Laarbeek, HV woCom Helmond en de verhuurder woCom 
bespreken. Hierbij zijn twee commissies ingesteld en wel 1 het 
Platform en 2 de verbindende schakel. De Heer Tjakko Middel 
van de gemeente is nodig voor de prestatieafspraken met alle 
coöperaties: Compaenen, woCom, algemeen belang uit Deurne,
Woonpartners en Eindhoven. Dit is in het kort wat de voorzitter 
heeft te melden. Agenda: De voorzitter vraagt aan de 
vergadering of hij de agenda mag aanpassen, daar er is 
gevraagd om het item Wooniezie naar voren te halen. Hier was 
geen bezwaar tegen. Wooniezie: Dus kreeg Susan Dassen de 
gelegenheid om het item wooniezie toe te lichten. Er zijn zes 
uitgangspunten waaronder: scheidingen-gehandicapten-
medische gronden- urgentie en statushouders. Voorwaarden 
hiervan en bij zijn de diverse selectie wijzen die gehanteerd 
worden. Het kan gebeuren dat er woningen worden toegewezen
die niet op de site van wooniezie staan dit zijn en is een apart 
iets want dit zijn woningen die worden gevraagd door de 
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gemeente en dan toebedeeld door diezelfde gemeente. Ook 
hier heeft de wocom weinig of geen invloed op. Er wordt 
gevraag door Barry Wijnen, hoe kan het dat er zoveel 
buitenlanders worden geplaatst. Hierop werd geantwoord ook 
hier hebben wij weinig tot geen invloed op, wordt ook veel door 
de gemeente gedaan. Vrijkomende woningen zijn vaak prijziger,
wat huur betreft, als er nieuwe mensen inkomen. Waarom is 
het model loting er? Dit is om ook mensen die nog niet al te 
lang op een wachtlijst staan toch de kans te geven om een 
woning te krijgen. Johan Verstappen geeft aan dat er wel eens 
iemand een woning krijgt toegewezen en dan op een later 
tijdstip de buurt gaat terroriseert, Ook dit heeft het alle 
aandacht van woCom. In het voorjaar 2022 is er een 
bijeenkomst met alle coöperaties en de gemeente wat eraan 
gedaan kan worden met de woningnood, hopelijk kunnen wij 
een dan een gepast beleid voeren op woningtoewijzing. Hierna 
werd een korte koffiepauze ingelast. Statutenwijziging. Helaas 
hebben wij als bestuur moeten zien dat er niet genoeg leden 
aanwezig zijn om onze naamsverandering door te voeren. De 
voorzitter geeft nog eens aan waarom dit gebeurt. Het is 
jammer maar we komen hierop nog terug want er zal over 
veertien dagen een nieuwe bijeenkomst worden belegd om de 
naamsverandering door te kunnen laten gaan. De notaris heeft 
al een nieuw concept gemaakt. Ook wordt er verteld wat er nog
allemaal moet gebeuren de verandering bij de KvK, Bank enz. 
Financiën; De penningmeester heeft veel werk, hij moet de 
vergadering vertellen wat er in 2019 en 2020 zoal is gebeurd 
met de centen. Hij geeft een kort overzicht met hier en daar 
een korte toelichting. Ook 2021 komt langs en ook dat zag er 
voorbeeldig uit. De cijfers zijn in 2019 gecontroleerd door de 
heren H.v. Kraaij en C de Koning, in 2020 zijn de cijfers 
gecontroleerd door twee dames en wel Eugenie Aben en Nellie 
v. Bussel. Het was volgens hen goed en duidelijk wat onze 
penningmeesster had laten zien, wij vinden dan ook dat de 
penningmeester decharge moet worden verleend, dit gebeurt 
in een kort maar welgemeend applausje. 
Kascontrolecommissie: Er moet een nieuwe 
kascontrolecommissie worden samengesteld mits de beide 
dames ook volgen jaar de cijfers weer willen nakijken. Zij geven



aan dat wel te willen doen. Dus bestaat de 
kascontrolecommissie volgend jaar uit Mevr. Aben en Mevr. v. 
Bussel. Bij deze alvast bedankt namens het bestuur. 
Bestuursverkiezing: In het bestuur zijn enkele wisselingen 
gebeurd dit om diverse redenen. Zo is lid H. Ceelen helaas 
overleden en heeft A. Johann zich teruggetrokken als lid. Dit wil 
zeggen dat er enkele nieuwe in het bestuur zijn toegetreden en 
wel Mevr. A. Jussen voor de buurt Brandevoort en mevr. E. Aben
voor de buurt Houtsdonk. De aanwezigen geven deze mensen 
toestemming om in het bestuur plaats te nemen. Maar we zijn 
nog altijd op zoek naar vrijwilligers in de buurten Apostelwijk, 
Brandevoort en Kroon-Krollaan die daar willen toetreden in de 
bewonerscommissie. Zij die zich geroepen vinden kunnen zich 
opgeven bij Hans Stienen mail: j.stienen5@kpnmail.nl. 
Woonbond: Helaas heeft op allerlaatste moment Anita Govaerts
zich moeten afmelden vanwege ziekte. Er is wel een overzicht 
door haar geschreven wat de woonbond op het moment 
bezighoudt: Zij willen een gerichte aanpak van de 
energiearmoede onder alle huurders. Er is een meldpunt en wel
MELDPUNT ENERGIEALARM. Hierop kunnen huurders hun 
problemen kwijt. Zondag is er een woonprotest geweest er 
waren enkele duizenden gekomen om het recht van betaalbaar 
wonen te bepleiten. 8000 tot 10000 waren er. 
Huurtoeslagaffaire is ook steeds groter aan het worden. Ook 
hier is een meldpunt voor opgericht en wel MELDPUNT 
HUURTOESLAG. Er wordt ook hier geklaagd over de forse 
bedragen die moeten worden terug betaald. Ook hier zijn geen 
duidelijk rechtsgeldige reden voor. Wij gaan ons hiervoor 
inzetten en hopen op korte termijn hier een antwoord op te 
vinden. RONDVRAAG: Alleen Christ geeft aan iets te willen 
opmerken, waarom zijn de stukken niet op de website 
geplaatst, het antwoord was dat er een te korte tijd was om dit 
te doen, zodoende staan ze er niet op, volgende algemenen 
vergadering zullen we ze wel plaatsen. Hierna sluit de voorzitter
de vergadering met de mededeling dat het gebruikelijke 
drankje en hapje klaar staan. Voor de opluistering van het 
geheel zal het duo DUBBEL TRUBBEL voor ons optreden, 
nogmaals allen bedankt en straks wel thuis.



Bewonerscommissie
Houtsdonk

Jaarverslag 2021
De Bewonerscommissie Houtsdonk heeft 7 bestuursleden te weten:
Nellie van Bussel, Antoon Hoefnagels, Eugenie Aben (secretaresse), Geraldine 
Setz, Frank Seute Johan Verstappen (voorzitter) en Chris Schriks. In de loop van 
het jaar kwam hier verandering in, op 20 december overleed Antoon Hoefnagels. 
Wij wensen de familie sterkte toe met dit verlies.
2021 is wederom een jaar waarin we met het corona virus rekening moesten 
houden. Toch hebben we het een en ander kunnen doen. Hieronder treft u enkele
activiteiten aan.
Containeractie  “Houtsdonk ruimt op”
Op zaterdag 29 mei is er in de wijk een containeractie gehouden. De bewoners 
uit de wijk konden hier hun grof huisvuil kwijt. De actie is mede mogelijk gemaakt
door: Wijkraad Helmond-West en de woCom. 
Gebiedsvisie Houtsdonk
Op 22 september is er een eerste bijeenkomst gehouden. Samen met diverse 
partijen is er gesproken over de gebiedsontwikkeling van de wijk Houtsdonk. Er 
spelen plannen voor de herontwikkeling van de bedrijven aan de Van 
Nunenstraat door een projectontwikkeling. Het plan is om hier circa 380 
appartementen te realiseren verdeeld over verschillende categorieën (koop, 
huur, middeldure huur, zorg). Verder kan in de gebiedsontwikkeling de HVV 
velden en de weg hierin meegenomen worden. Vooruitlopend op de 
gebiedsontwikkeling kan de gebiedsvisie bijdragen aan het ophalen van de input 
van de inwoners.

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder 
CC BY-NC

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Flat wethouder van Deutekomplein Flat Frans van Bommelstraat

Wat is een gebiedsvisie?
In de gebiedsvisie wordt op een integrale manier gekeken naar de wijk. 
Verschillende partijen (gemeente, huurdersvereniging, bewonerscommissie, 
wijkraad, inwoners, eventueel zorgpartijen en woCom) kijken gezamenlijk naar de
wijk. Wat gaat goed, wat gaat niet goed, wat zijn kansen en wat zijn 
bedreigingen. Dit wordt onderverdeeld in drie categorieën; woningen en 
woningvoorraad, participatie en zorg bewoners en openbare ruimte en 
voorzieningenniveau. Door de ingevulde enquête (door inwoners en 
belanghebbenden) ontstaat een beeld hoe men aankijkt tegen de wijk. Aan de 
hand van de enquête wordt een SWOT (sterkte-zwakte) analyse gemaakt. Deze 
analyse is de basis voor het bepalen van te nemen maatregelen. De maatregelen
wordt vooraf getoetst op haalbaarheid door de partij die de maatregel op gaat 
pakken. De SWOT analyse en het maatregelenoverzicht worden samen met 
algemene informatie, cijfers en de visie verwoord in de gebiedsvisie. Dit 
document wordt huis-aan-huis verspreid onder de inwoners. 
In 2022 wordt er een 2e bijeenkomst gepland.

Burendag 
Zoals voorgaande jaren werd er weer een burendag gehouden op het 
parkeerterrein voor de Buurtkamer . De plaatselijke band Sixty4  zorgde met 
livemuziek uit de jaren 60 en 70 voor een goede stemming en er werd volop 
gedanst. Door de grote opkomst was het een geslaagde burendag. 
Feestavond vrijwilligers
Door de corona perikelen is feestavond voor de vrijwilligers niet doorgegaan.
Er is een bedankbrief met enkele presentjes aangeboden door de woCom en de 
bewonerscommissie.   
Agendapunten van 2022

Preventie
Om overlast van drugsdealers en ongenode gasten, die parkeerterreinen 
vervuilen tegen te gaan. Gedacht wordt om de plekken waar zij vaak samen 
komen extra te laten controleren door de Boa’s en wordt het groen zo kort 
mogelijk gehouden zodat hun activiteiten zichtbaarder en onprettiger worden. 
Gebiedsvisie.
In 2022 hebben we nog enkele vergaderingen over dit onderwerp gepland. Het 
belangrijkste is dat er duidelijkheid komt voor de bewoners.
Scootmobiel-ruimte
De bedoeling is dat deze in 2022 gerealiseerd wordt?
Jaarvergadering 2021
Door  corona en het uitblijven van de concrete renovatie plannen is de 
jaarvergadering  verplaatst naar 2022. 



Op de agenda van 2022 staan:
1. Preventie in de wijk: 
2. Buurtactiviteiten: 
3. Gebiedsvisie: 
4. Vrijwilligers: 

Om onze wijk schoon en leefbaar te houden hebben we vrijwilligers nodig. 
Ik hoop dat enkele buurtbewoners zich aanmelden om dit te realiseren. 

5. Jaarvergadering 2021 organiseren.

Johan Verstappen 
Voorzitter Bewonerscommissie Houtsdonk
In memoriam
Antoon Hoefnagels 
 

Op woensdag 20 december is Antoon Hoefnagels op 71 
jarige leeftijd overleden.
Iedereen uit de wijk kende Antoon, hij was iemand die voor 
iedereen klaarstond en graag een praatje maakte. Hij was 
een actief vrijwilliger in de wijk Houtsdonk. Zo zat hij bij de 
bewonerscommissie, buurpreventie, de schoonmaakploeg en 
de Buurtkamer. 
Het plotseling overlijden van Antoon heeft ons diep geraakt. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies

Bewonerscommissie Apostelwijk
Het jaarverslag 2021 van de BC Apostelwijk kan vanwege Covid
– 19 ( corona ) heel kort worden samengevat! Geen 
bijzonderheden ! Valt er dan niets te melden ? Hieronder toch 
wat wapenfeiten. Vertegenwoordigers  van BC Apostelwijk zijn 
actief gebleven in het bestuur van Huurdersvereniging wocom 
Helmond. ( Annelies Johann en Berry Smits )

De nieuwe naam voor de huurdersvereniging die statutair in 2 
extra ( leden) vergaderingen definitief werd vastgelegd.Alleen 
het bestuurslid Annelies Johann haakte eind 2021 af maar bleef 
lid van de BC Apostelwijk. 

Berry Smits bleef voorzitter van de HV woCom Helmond. Er is 
dus een vacature in het bestuur van HV woCom Helmond 
ontstaan die hopelijk weer snel zal worden ingevuld. Er bleven 



de nodige contacten tussen Mieke van Dungen, voorzitter van 
BC Apostelwijk en de Huurdersvereniging.

Leden van de BC Apostelwijk ontvingen de kwartaalmagazine 
Huurwijzer die door de Woonbond rechtstreeks wordt 
toegestuurd. Zo bleven zij toch enigszins op de hoogte wat er 
speelde in corporatieland!

Wel opvallend is dat vele huurders zijn aangehaakt bij de 
zonnepanelen actie van woCom.

Op vele daken in onze wijk zijn zonnepanelen aangebracht 
waarbij de huurders profiteren van de financiële voordelen 
maar ook aanhaken aan de energie doelstelling zoals die door 
de overheid wordt gewenst! Hopelijk gaat 2022 weer terug naar
normale situaties en zullen de leden van BC Apostelwijk elkaar 
weer fysiek gaan ontmoeten.

Maar over 2021: geen bijzonderheden !

Bestuur BC Apostelwijk , Voorzitster Mieke van Dungen 

Jaarverslag 2021 commissie Oud en Nieuw 
West

Het was een jaar met verschillende projecten in de wijk Oud en 
Nieuw West.



Wel zijn er kleine projecten afgerond, zo is aan de 
Cortenbachstraat de renovatie uitgevoerd, en heeft Wocom de 
voortuinen bij dit complex aangepakt.

In de Berlaerstraat is Wocom in september samen met partners
gestart met de bouw van 13 appartementen. Deze woning 
zullen in januari 2022 opgeleverd worden. Verder hebben er 
een aantal kleine zaken gespeeld, in het kader van veiligheid. 
Zo zijn bij wooncomplex Hagewinde alle intercoms vervangen, 
zijn er poorten vernieuwd of gerepareerd op diverse locaties.

Verder zijn er geen noemenswaardige gebeurtenissen te 
melden vanuit het bestuur. 

Groet, Jan Peeters en Frank Driessen bestuur Oud en Nieuw 
West

E mail: janpeeters2010@live.nl/f.driessen96@gmail.com
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