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Op 22 september 2014
werd door Adriaans
Bouwgroep het
hoogste punt bereikt
van de nieuwbouw
Engelenbeemden in
Brandevoort.
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Wooninfo
Service informatie
Bezoekadres
Houtsestraat 69, Mierlo Hout
telefoon 0492 - 57 90 90

Openingstijden
Maandag t/m donderdag
van 9.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 16.00 uur,
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur,
of op afspraak.

Aan het einde van dit jaar doet het ons deugd dat we in deze uitgave van de Wooninfo twee pagina’s kunnen wijden aan onlangs
opgeleverde nieuwbouwprojecten. Mooie projecten, ook dat nog
eens. In Brouwhuis en in Brandevoort hebben we mensen blij
mogen maken met een prachtige huurwoning waar ze hopelijk
vele jaren woonplezier in mogen beleven.
Met de nieuwbouwprojecten speelt Compaen zo goed mogelijk
woningen, naar duurzaam gebouwde woningen en naar veilige
woningen in een veilige omgeving.
Naast die nieuwbouw zijn we natuurlijk continu bezig met het
goed op peil houden van onze bestaande woningvoorraad. Ook

www.compaen-wonen.nl

Reparatieverzoeken
Telefoon: 0492 - 57 90 90 of via
www.compaen-wonen.nl. Dringende
reparatieverzoeken kunnen ook na
werktijd gemeld worden.

Zet Noortje en Monique bij elkaar aan een kop koffie en je hoeft niks meer te zeggen.
Ze vertellen honderduit over hun veelzijdige baan. Noortje en Monique zijn het eerste
aanspreekpunt van Compaen voor alle bezoekers en bellers. Het visitekaartje van
Compaen. “We hebben een geweldige baan met hele fijne collega’s”, daar zijn ze het
roerend over eens.

in op de vragen uit de markt. Vragen naar toekomstbestendige

Postadres

Website

de dames van de receptie

Veel leesplezier!

Postbus 249, 5700 AE Helmond
E-mail: info@compaen-wonen.nl

Noortje en Monique

Monique en Noortje

voor het komende jaar staan er weer de nodige projecten op
stapel. Het is altijd fijn om na afloop van, vooral grotere, renovatieprojecten te zien dat bewoners tevreden zijn over de verrichte
aanpassingen. Dat ze daarnaast enige overlast met zich meebrengen wordt dan ook voor lief genomen.
In dit nummer hebben we weer een aantal lezenswaardige artikelen en mooie foto’s over mensen en projecten van Compaen.
Kleurrijke mensen en mooie projecten. Maar ook de visie op onze
sociale taak komt naar voren in een artikel over de zogenoemde
‘omklappers’, mensen die met begeleiding in een huurhuis wonen

Noortje werkt al vijftien jaar bij Compaen. Monique

Veranderd

om vervolgens de weg naar steeds meer zelfstandigheid in te

is ook al een hele tijd in dienst van Compaen. “Elf

Dat andere werk is in de loop van de jaren wel wat

slaan en om uiteindelijk zonder begeleiding verder te kunnen.

jaar. En al die jaren met heel veel plezier.” Daar is

veranderd. Monique: “Eerst voerden wij de inschrijvingen

Bel dan rechtstreeks met Feenstra,

Verder zetten we in deze Wooninfo ook weer twee medewerkers

Noortje het helemaal met eens.

handmatig in en zorgden we voor het compleet maken

telefoon 040 - 252 26 25

centraal, nemen we een kijkje bij het eetpunt van Savant Zorg in

Het werk van de twee, die allebei in

Alphonsus en praten we u bij over de integratie van onze verhu-

deeltijd werken, is veelzijdig te noemen.

ring van woningen in Mierlo via Wooniezie.

Alle telefoontjes komen binnen bij de receptie,

Wij wensen u veel leesplezier en voor de komende tijd, fijne,

alle bezoekers van het kantoor zien en spreken

warme feestdagen in een goede harmonieuze sfeer!

als eerste Noortje of Monique aan de balie. “We

C.v. storingen
Heeft u problemen met de verwarming of heeft u géén warm water?

Een uitzondering hierop is Franciscanessenhof in Mierlo. De huurders
van deze woningen kunnen contact
opnemen met Compaen.

Graffiti

De redactie

proberen mensen zo goed mogelijk te helpen”,
zegt Noortje. “Meestal betekent dat dat we ervoor
zorgen dat men zo snel mogelijk

Op woningen en bergingen in

‘We hebben een
geweldige baan’

Helmond kunt u rechtstreeks melden
bij de stadswacht,
Telefoon 0492 - 84 59 70.

Wooninfo verschijnt twee keer per jaar
in een oplage van 4000.

w w w. c o m pa e n - w o n e n . n l
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de juiste persoon of afdeling aan

en versturen van de woningaanbiedingen. Er is ondertussen steeds meer geautomatiseerd. Dat vind ik soms wel
jammer maar er zijn weer andere taken voor in de plaats
gekomen. Zo doen we veel administratieve werkzaamheden zoals het verzorgen van de huurovereenkomsten
en het verwerken van de huuropzeggingen.” “Een leuke
baan met veel afwisseling waarbij je een dienstverlenende instelling moet hebben”, vult Noortje aan.

de lijn krijgt. Die handelt de vraag

Mensen helpen

dan verder af. Naast de telefoontjes

Zowel Noortje als Monique combineren hun parttime

ontvangen we ook bezoekers zoals

baan met hun gezin. Een prima combinatie, vinden ze

nieuwe huurders die een huurcon-

allebei. “Net zoals wij een prima combinatie zijn”, lacht

tract komen tekenen, mensen die langskomen voor een

Noortje. “Als we een keer onze werkdag moeten ruilen is

vergadering of woningzoekenden met diverse vragen.

dat geen probleem; we gunnen elkaar iets, we hebben

Soms, bijvoorbeeld als woningzoekenden vragen hebben

wat voor elkaar over, maar die sfeer heerst hier helemaal

over de inschrijving, kunnen wij ze direct helpen. Druk?

vind ik. “Wij willen graag nog lang de mensen helpen en

Sommige dagen is het flink druk, andere dagen valt het

ze een gevoel geven dat ze welkom zijn. Daar gaat het

mee. Maar er is ook nog ander werk, hoor.”

ons om”.
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Eetpunt Alphonsus

‘Soep zonder balletjes
is geen soep’

Bewegen is gezond!
Bewegen is gezond. Daarom werkte Compaen graag
mee aan het initiatief van Savant Zorg om tussen Hof
van Bethanië en Franciscanessenhof in Mierlo een
Beweegtuin voor ouderen van Mierlo te realiseren. In

Een willekeurige herfstdag. De klok van de St. Luciakerk zal over enkele
minuten het tijdstip van twaalf uur aankondigen. Wie de deur van Savant
woonzorgcentrum Alphonsus in Mierlo-Hout binnenloopt wordt door de
heerlijke geuren direct naar de ontmoetingsruimte gelokt.

september 2014 werd deze Beweegtuin, met vijf
uitdagende en stevige toestellen, officieel geopend en
sindsdien wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt.
Ook rolstoelgebruikers kunnen in de tuin terecht. Doel
van de Beweegtuin is om mensen te stimuleren in
beweging te blijven. Door dat te doen blijven de

dien zorgen we ervoor dat we niet alleen een

combinaties maken. Twee beroepskrachten en een flink

smakelijke maaltijd serveren, maar ook een

aantal vrijwilligers serveren de maaltijd uit. Kosten van

gezonde.”

het geheel: € 7,65, inclusief de balletjes in de soep…

Dora van Vlerken, directeur van de Savant
woonzorgcentra in Helmond, onderschrijft

Intensiever

dat. “De ontmoeting is belangrijk. En je

Dora van Vlerken is blij met Compaen als samenwer-

merkt dat veel bezoekers het ook fijn vinden

kingspartner. “Zeker in deze tijd hebben we elkaar hard

om hier te eten als een soort ijkpunt van de

nodig”, zegt ze. “Gestimuleerd door de kabinetsplannen

dag. Het biedt structuur, regelmaat.”

blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Als orga-

Partners
Savant en Compaen zijn partners als het
gaat om de huisvesting van ouderen in de
regio. Zeker nu de regels vanuit Den Haag
Dora van
Vlerken , Valerie
Goossens en
Paul Smidt

Het is er druk. Een kleine tachtig, voornamelijk oudere

veranderen en de zorg aan met name kwets-

wijkbewoners zitten aan de tafeltjes. Het menu vertelt

bare ouderen onder druk komt te staan, zoeken de twee

dat de geuren passen bij gerechten als broccolisoep,

organisaties elkaar met enige regelmaat op. Paul Smidt:

chili con carne of andijvie met een hamlapje. Er is keus

“We werken al heel lang samen. Bij Hof van Bethanië in

genoeg. Smakelijk eten!

Mierlo bijvoorbeeld, maar ook hier in Mierlo-Hout. Bij de

Voor Paul Smidt, directeur van Compaen, is het de eerste
keer dat hij aanschuift. “De afspraak om samen met Dora
van Vlerken en Valerie Goossens van Savant Zorg hier een
keer te eten is al lang geleden gemaakt. Helaas biedt de
agenda niet zoveel ruimte.”

“Er eten elke dag zestig
tot tachtig mensen bij het
eetpunt.”

Smidt is blij verrast met
de grote opkomst. Volgens
Valerie Goossens, facilitair
manager bij Savant, eten er
elke dag zestig tot tachtig
mensen bij het eetpunt.

“We zijn hiermee gestart omdat er behoefte aan bleek in
de wijk. Er komen mensen die in Alphonsus wonen, maar
ook mensen die hier in Houtvoort een appartement van
Compaen huren. Of mensen uit de wijk. Waarom? Om

bouw van Houtvoort hebben we zoveel mogelijk samen
vormgegeven aan het geheel. Wij zorgen voor de stenen,
Savant voor de zorg. Maar om dat optimaal te kunnen
doen is het wel van belang dat je als organisaties goed
samenwerkt.”

Soep met balletjes
Het eten in Alphonsus mag er ondertussen zijn. Soep
zonder ballen is geen soep, zo voorspelde Valerie Goossens al. Ze krijgt gelijk als de goed gevulde broccolisoep
wordt geserveerd. “De maaltijden worden dagvers bereid
in onze centrale keuken. Vervolgens gaat het eten naar
de verschillende locaties. Daar wordt het in een combi
steamer warm gemaakt. De mensen zijn erg enthousiast
over de kwaliteit.”

verschillende redenen. Voor de gezelligheid bijvoorbeeld.

Elke dag kan een keuze gemaakt worden uit twee

Het is toch leuker om samen te eten dan alleen. Boven-

driegangen menu’s. Maar de gasten kunnen ook zelf
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spieren sterker en de gewrichten soepeler. Dit
bevordert de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid én je
voelt je er fijner bij. Nog niet gezien? Ga gerust eens
kijken. Beweeg, geniet en ontmoet.

nisaties rondom die ouderen moet je elkaar dan wel
goed weten te vinden, bijvoorbeeld als het gaat om het
toekomstbestendig bouwen.” Samenwerking is volgens
Dora van Vlerken ook in bredere zin van belang. “Kijk naar
onze samenwerking met ORO, de organisatie die zich
bezighoudt met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio. Twee vrijwilligers die hier
helpen met het eten, wonen in het nieuwe wooncomplex
van Compaen aan de Kromme Haagdijk. Het wooncomplex verhuurt Compaen aan ORO; ook een doelgroep die
Compaen bedient. Het helpen hier is voor hun een vorm
van werk of dagbesteding. Zo zoeken we actief naar mogelijkheden om kwetsbare groepen in onze samenleving
mee te laten doen, te laten ‘participeren’.”

Schuif eens aan
Als ook het toetje achter de kiezen is verdwenen, verlaten
de eerste bezoekers de ontmoetingsruimte weer. De
meeste om morgen weer terug te komen. Valerie
Goossens: “We hebben dit soort eetpunten op verschillende plaatsen en in verschillende vormen. Zo zijn we
hier gestart met een avondeetpunt op vrijdag en hebben
we dat ook in Mierlo al. En iedereen is welkom. Dat geldt
trouwens voor alle activiteiten die hier worden georganiseerd. Kom gerust eens langs. Doe eens mee of schuif
eens aan!”
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Man bijt hond

Op weg naar zelfstandig wonen

‘Ik moest op de
blaren zitten’

Jo Adriaans
Jo Adriaans woont in Stiphout. Zijn leven lang al. Zeventig jaar is hij, maar
daar is helemaal niets van te merken. Bijna 25 jaar woont hij al in de
Oudartstraat. Kleurrijk, vrolijk, behulpzaam en sociaal: een échte Helmonder,
pardon, Stiphoutenaar.

Zelfstandig wonen. Het lijkt zo logisch. Zo normaal. Toch kan het
zomaar gebeuren dat je leven volledig overhoop komt te staan. Dat je
door de bomen het bos niet meer ziet. Gelukkig is er dan hulp mogelijk. Compaen kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Dertig kilometer
Jo Adriaans

Het leven lachte haar niet bepaald toe. Joyce,

staat het ook in het huurcontract. Het is een

nu 27 jaar, zat jaren geleden behoorlijk in de

overeenkomst tussen drie partijen, dus tussen

problemen. Over de oorzaken wil ze niet veel

Compaen, SMO én Joyce. Onze begeleiding is

meer vertellen. Over de gevolgen wel. “Drugs,

een voorwaarde.”

Met zijn zeventig jaar mag Jo een verstokte vrijgezel
genoemd worden. Hij zit er niet zo mee. “Mijn schoonouders hadden gewoon geen kinderen”, lacht hij. Zo
rijgt hij de anekdotes aan elkaar. “Trimmen doe ik nog
steeds. Niet meer zo hard als vroeger, maar ja, je mag

agressie, grote schulden, geen werk. Thuis
ging het niet meer, maar alleen wonen ging
eigenlijk ook niet.”
Joyce kwam terecht bij SMO, de Stichting

overal nog maar dertig kilometer per uur, hé.”

Ik kreeg werk en dat is heel
belangrijk voor me geweest

De vitaliteit spat er vanaf. Zeker als hij goed op zijn
praatstoel zit. Dan vertelt hij bijvoorbeeld honderduit
over de buurtvereniging, het Stippens Huukske. “We

Maatschappelijke Opvang. “Wij proberen

doen van alles. Kienen, fietstochten, jeu de boules. Ook

mensen te helpen om hun leven weer op de
rit te krijgen”, vertelt Rietje Snijders, sociaal

Aan de hand van een zorgvuldig opgesteld

pedagogisch medewerker bij SMO.

begeleidingsplan ging het, natuurlijk soms nog

Hard werken
Joyce woonde in twee woonprojecten van
SMO. Eerst in een huis met meerdere personen, later alleen in een appartement. “Daar
kreeg ik twee keer per week begeleiding. Ik
moest verder alles alleen doen. Koken, poetsen. En ik kreeg werk. Goed werk, bij Ramaer in
Helmond. Een werkgever uit duizenden. Dat is
heel belangrijk voor me geweest.”
Langzaam ging het steeds beter met Joyce. Ze
kreeg een vaste relatie en werkte vooral hard
aan haar schuldenproblematiek. “Die schulden
waren het gevolg van mijn eigen handelen. Ik
vond dus ook dat ik zelf op de blaren moest zitten. Dat was me overigens niet gelukt zonder
de hulp van SMO. Door de begeleiding heb ik
geleerd om andere, betere keuzes te maken. Er
kwam weer wat rust in mijn leven.”

Rietje Snijders [SMO] en Joyce

de nieuwkomers zijn van harte welkom, ja. We hebben
hier inwoners van onder andere Turkse, Marokkaanse
en Somalische afkomst. Allemaal geen probleem. Die

met vallen en opstaan, steeds beter met Joyce.

mensen moet je even de tijd geven, maar uiteindelijk

Waardoor begin 2014 de tijd rijp was om écht

horen ze er helemaal bij. Fijn is dat.”

zelfstandig te gaan huren. Joyce werd daarmee
een ‘omklapper’. Ze moet erom lachen. “Raar
woord, hé. Maar het geeft gewoon aan dat
ik ook zonder de begeleiding van SMO verder

‘Mijn schoonouders hadden
geen kinderen...’

mocht. Het huurcontract werd aangepast.

De Ark
Ook fijn vindt Jo het bij de Ark, het appartementencomplex in het dorpshart waar hij vijf dagen in de

Grijze krullen, jasje, dasje. Jo Adriaans, eigenlijk Joke,

week ’s middags gaat eten. “Heerlijk eten en ik vind het

ziet er pico bello uit. De koffie staat klaar in zijn huis.

er gezellig. We zijn elke middag met ongeveer twintig

Een seniorenwoning, ingebed in een buurt die als zeer

mensen. Eten is voor mij een feest. Ik ga er heel graag

gemêleerd omschreven mag worden. “Een fijne buurt”,

naar toe. Al vele jaren.” In de Ark doet Jo ook wat

zegt Jo. “We houden het allemaal netjes hier. Ook de

vrijwilligerswerk. “Ik haal mensen op die daar wonen

brandgangen. Die zien er allemaal keurig uit. Ik vind

en die naar het Eetpunt komen, en breng ze ook weer

dat trouwens ook logisch. Je wast toch ook niet alleen

thuis. Ik probeer overal wat gezelligheid te brengen.”

de voorkant van je lijf.”

Een verhuizing naar de Ark ziet Jo niet zitten. “Ik vind

we een huis kopen. We zien de toekomst met

Jo is in Stiphout een zogenoemde ‘bonte hond’. Hij

het heel mooie appartementen, maar ik zit hier goed.

veel vertrouwen tegemoet.”

kent iedereen en iedereen kent hem. Jarenlang werkte

Al heel lang, en ik hoop er nog lang te mogen blijven.”

Trots? Ja, daar ben ik best trots op.”

Iets op het oog
Trots is ze nog steeds. En dat mag ze zijn. Aan
het einde van het jaar heeft Joyce de huur van
haar huis opgezegd. Ze woont nu tijdelijk bij
haar schoonouders. “Even sparen en over een
tijdje, als alle schulden uit de wereld zijn, gaan

hij als wever in de textielfabriek van Diddens en Van
Asten. Ook in het gemeenschapsleven was en is hij van
de partij. “Alleen de voetbalclub, daar ben ik nooit bij

Vallen en opstaan

geweest”, zegt hij. “Vond ons moeder geen goed idee.

In 2011 was Joyce klaar voor een volgende

ze.”

Daar schoppen ze je alleen maar tegen je schenen, zei

stap. Bij Compaen kon ze een huis huren. Maar
alleen in samenwerking met SMO. Rietje: “Zo
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Tussen voor- en achterdeur

Al ingelogd op Mijn Compaen?

Bij hennep: geen pardon!

Project Mierlo (Brand) Veilig

Huurders van Compaen die door de

Compaen heeft de brandveiligheid hoog in het vaandel staan. Wij vinden het belangrijk

politie worden betrapt in verband

dat huurders in een veilig huis wonen. Dit is vertaald in ons beleid. In veel woningen

met het telen of op welke andere

zijn voorzieningen aangebracht in het kader van Politiekeurmerk Veilig Wonen, waaron-

manier dan ook illegaal hebben

der het plaatsen van rookmelders. Zo plaatsen wij in onze nieuwbouwwoningen stan-

van of werken met hennep, worden

daard rookmelders. Verder plaatsen wij jaarlijks planmatig rookmelders. Nu hebben in

door Compaen zonder enig pardon

Mierlo een aantal vrijwilligers het initiatief genomen om de brandveiligheid van wo-

uit hun huis gezet. Compaen voert een

ningen via een veiligheidsscan te controleren en eventueel te verbeteren. Compaen

strikt beleid uit waarbij geen uitzondering wordt gemaakt.

haakt hier graag op in. Samen met de gemeente, de brandweer, Compaen en de

Het kweken en hebben van hennep is wettelijk verboden.

vrijwilligers is het project Mierlo (Brand) Veilig in het najaar van 2014 gestart. Het

Bovendien levert het overlast en gevaar voor de omgeving

project richt zich op zowel koop- als huurwoningen die vóór 2003 zijn gebouwd.

op. Zo ontstaat er veel schade aan de woning bij het

De opzet van het project is dat vrijwilligers de komende maanden de bewoners van

kweken van hennep en is de kans groot op waterschade en

deze woningen zullen gaan bezoeken.

brand door kortsluiting. Deze gevaren en ongemakken wil
Compaen voorkomen. Wij werken nauw samen met
politie, gemeenten en energiemaatschappijen om
Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder computer. Bo-

hennepactiviteiten aan te pakken.

Tijdens de controle kijken ze of er voldoende rookmelders aanwezig zijn en of er onveilige situaties in de woning zijn.
Bewoners die bezocht worden krijgen vooraf een brief met daarop een antwoordfor-

vendien wordt ervan uitgegaan dat iedereen een computer

mulier. Uiteraard kunnen bewoners daarop aangeven of ze wel of niet met deze actie

heeft. Informatie vindt u niet meer in de brievenbus maar

willen meedoen. Indien in de woning wordt geconstateerd dat er te weinig rookmelders

zoekt u op internet. Voor geld overmaken gaan veel mensen niet meer naar de bank maar dat regelen ze vanuit het
thuisbankieren. Winkelen kan ‘online’ en foto’s maken we
digitaal en plaatsen we op de pc. En reparatieverzoeken
voor uw woning, die meldt u via Mijn Compaen...

Pinnen in plaats van
contant betalen

aanwezig zijn, zal Compaen zorgen dat die geplaatst worden. Op deze manier maken
we samen Mierlo (Brand) Veilig. Heeft u nog vragen dan kunt u ons uiteraard altijd bellen.

Tot 1 oktober van 2014 kon u contant betalen aan onze
balie. Uit veiligheidsoverwegingen zijn we daarmee
gestopt. Omdat het pinnen van geld

340 huurders op Mijn Compaen

sneller, makkelijker én veiliger is

Sinds mei 2014 kunnen huurders bij Compaen veel zaken

voor u en voor ons, kunt u vanaf die

digitaal regelen via Mijn Compaen. Mijn Compaen is een

datum op ons kantoor alleen nog

online afgeschermde persoonlijke website. Het is daardoor

met uw pinpas betalen.

Fotowedstrijd

bijvoorbeeld heel eenvoudig om via de computer een
reparatieverzoek te doen. Ook kunnen huurders zelf hun
persoonlijke gegevens aanpassen. Het fijne hiervan is dat
je er altijd heen kunt;
24 uur per dag en op
tijdstippen dat het u
uitkomt.

Openingstijden feestdagen
In verband met de feestdagen is ons kantoor gesloten op

Oplossing mei

vrijdag 19 december en van maandag

Om deze locatie te weten moesten

29 december tot en met vrijdag 2

In oktober waren er 340

verzoeken zijn wij, ook geduren-

huurders ingelogd. Dat is bijna 10% van onze bewoners.

de de feestdagen, 24 uur per

U hoeft natuurlijk niet per se naar Mijn Compaen. Heeft u

dag bereikbaar op telefoon-

vragen dan helpen wij u ook graag telefonisch of bij ons op

nummer 0492 – 57 90 90.

kantoor.

Vanaf 5 januari 2015 staan

Neem een kijkje op Mijn Compaen

wij weer graag voor u

Wilt u toch een kijkje nemen? Dat kan nog altijd. U heeft
daarvoor slechts uw inloggegevens nodig die wij u in mei
hebben toegezonden. Heeft u die niet meer? Bel hiervoor

er opa’s en oma’s geraadpleegd

januari. Voor dringende reparatie-

klaar.

worden want dit pand is al in 1931
gesloopt. Het is het voormalige
raadhuis van Stiphout.
De winnaar is de heer H. v.d. Laar
uit de Kavelaarsstraat in Stiphout.

Waar is dit?

Hij heeft een VVV-bon én een bos
bloemen ontvangen.

Weet u waar dit is? Stuur dit per mail naar info@compaen-wonen.nl.
De winnaar krijgt een leuke prijs.

gerust naar Compaen. Op Mijn Compaen kunt u veel
informatie bekijken die met uw woning te maken heeft én
u kunt zelf diverse zaken regelen en wijzigen.
Heeft u tips ter verbetering of aanvulling? Wij horen dat
graag van u!
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Bewoners enthousiast over plan Heiakker

‘Ik ga hier nooit
meer weg’
Meer dan dertig jaar woonden ze in hun koophuis in de wijk Rijpelberg. Nu ze
de leeftijd van zestig jaar allebei gepasseerd zijn en de kinderen ‘op zichzelf’
wonen, vinden Arie en Leentje van Lierop de tijd rijp voor een nieuwe fase in
hun wooncarrière. Eind oktober kregen ze de sleutel van hun huurwoning in
het plan Heiakker in Brouwhuis. “En hier ga ik nooit meer weg. Dat weet ik nu
al”, zegt Leentje enthousiast.

Engelenbeemden klaar!

Appartement
En dus gingen de twee op zoek. Eerst naar een appartement,
maar die keuze viel al snel af. Leentje zag het niet zitten. “Ik
ben met mijn zoon en schoondochter gaan kijken, maar het
gaf een heel ingesloten gevoel. Ik vond het niks.” Toen ze
hoorden van het plan Heiakker fietste Arie eens naar Brouwhuis. “Ik kon het aanvankelijk niet vinden. Ze waren nog aan
het bouwen.” Het project sprak de twee aan. Toen ze enige tijd
later te horen kregen dat ze ingeloot waren, ging de figuurlijke
vlag uit. Leentje: “Mijn gebeden waren verhoord. Het moest

Arie en Leentje
van Lierop

zo zijn.”

De elf eengezinswoningen aan de Engelenbeemden in
de wijk Brandevoort zijn, als dit blad bij u op de mat valt,
bijna helemaal klaar. Op 3 juli jl. deed wethouder Stienen
van de gemeente Helmond letterlijk de aftrap voor dit
project. De woningen zijn inmiddels allemaal verhuurd.
De woningen zijn bestemd voor een brede doelgroep.
Zowel starters, gezinnen, alleenstaanden als ouderen
toonden dan ook interesse in de woningen.
De huizen kennen twee verschillende typen: woningen
met en woningen zonder erker. Alle woningen hebben
op de begane grond een hal, woonkamer, keuken en een
toilet. Achter in de tuin bevindt zich de berging. Op de
eerste verdieping zijn drie slaapkamers en een doucheruimte. Op de tweede verdieping bevindt zich een ruime
zolder die bereikbaar is via een vaste trap.
Bij twee woningen is er parkeergelegenheid op eigen
grond. De overige bewoners kunnen parkeren in de daarvoor bestemde openbare parkeervakken. Alle woningen,
behalve twee, zijn ook via een brandgang achterom

Niet meer weg

bereikbaar.

Bij Compaen werden de kastdeurtjes uitgezocht, de handgre-

kenmerken de woningen. Aan de voorzijde wordt nog

pen, de tegels en het aanrechtblad. “En we mochten kiezen
waar we onze slaapkamer en de badkamer wilden”, zegt Arie.
“Boven of beneden. Dat was voor ons niet zo moeilijk. Wij zijn

Een bredere gevel, een hoog, oranje dak en de erkers
een mooi hofje aangelegd waardoor de rust en privacy
van deze plek nog extra tot uiting komen.

nog goed ter been dus die hebben we boven laten maken.
Waar eens het blauw-wit van voetbalvereniging

Arie en Leentje kochten hun huis in Rijpelberg toen

Gevolg is wel dat we nu beneden een grote eetkamer en ook

Bruheze overheerste, bekijkt Leentje nu de kleuren

die wijk begin jaren tachtig als groeistadwijk werd

een flinke woonkamer hebben. Zijn we erg blij mee. En later,

van de door haar schoonzoon geschilderde muren.

gebouwd. In een nieuwe levensfase wilden ze af

als we het willen veranderen, kan dat ook gemakkelijk. We

Door de lichtinval twijfelt ze. “Is het nou wit of

van de nadelen die het eigen huisbezit met zich

hoeven dus niet meer weg uit dit huis.”

zit er ook wat geel in?” Het is de eerste keer na de

meebrengt. Arie: “De goten, het schilderwerk, de

In november en december wordt het huis ingericht. Dan komt

sleuteloverdracht dat ze in het huis komt. “Ik vind

grotere tuin, de hypotheek. We waren toe aan de

ook de mooie eikenhouten vloer. “We hebben even moeten

het hier geweldig. Wat een ruimte! Boven én bene-

rust van een huurhuis.”

overbruggen in een vakantiepark omdat ons huis eerder

den. Als ik dit vergelijk met ons koophuis is dit een

verkocht was. Maar met Kerstmis zijn we klaar en zitten we

geweldige verbetering voor ons. In alles.”

hier. Heerlijk, hé?”
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Varia

Vanaf 10 december 2014

Huren in Mierlo via

Wooniezie

Om woningzoekenden nog beter van dienst te zijn stapt Compaen per 10 december ook
in Mierlo over op het digitale woonruimteverdeelsysteem Wooniezie. Dit is voor ons
een belangrijke stap omdat daarmee de werkwijze van woningtoewijzing in Helmond
en Mierlo hetzelfde wordt. We vinden dit duidelijker voor de klant en efficiënter voor
onze eigen organisatie.
Voor het woningaanbod in Helmond werken we al sinds

de tijd tussen het reageren op een woning en het onder-

2010 met Wooniezie, destijds ontwikkeld in samenwer-

tekenen van een huurcontract korter wordt. Wooniezie

king met WoCom, Woonpartners en Compaen. Nu zet

heeft verbeterde middelen wat betreft tipberichten en

Compaen de stap om ook de huurwoningen in Mierlo

marktinformatie. Een systeem dat voldoet aan de eisen

digitaal via Wooniezie aan te bieden. Wooniezie is een

van deze tijd.

volledig geautomatiseerd en klantgestuurd woonruimteverdeelsysteem waarbij vier modellen worden toegepast:

Huurhuis

Te Koop!

Een huurhuis of een koophuis? Eerlijk is eerlijk, het heeft allebei
voor- en nadelen. Compaen heeft de afgelopen jaren de verkoop van
huurwoningen uitgebreid. Daarmee komen we met name starters en
mensen met een inkomen tussen de € 34.000 en € 43.000 tegemoet. Het
is voor deze groep moeilijk om een betaalbaar huis te kopen.
Zittende huurders van de woningen die voor verkoop in
aanmerking komen hebben eerder een aanbod gekregen
om de woning, met een fikse korting, te kopen. Sommige
huurders hebben dat gedaan, anderen niet. Bij geen
interesse blijft het een huurwoning. Tot het moment dat
deze mensen het huis verlaten. Dan wordt de woning
alsnog te koop aangeboden aan geïnteresseerden.

De huurdersbelangenvereniging Mierlo heeft in september een positief advies gegeven om over te stappen
naar Wooniezie. Compaen heeft zelf alle geregistreerde

inschrijftijd.

woningzoekenden voor huurwoningen in Mierlo in no-

In het afgelopen jaar kregen we regelmatig vragen over

Direct te huur: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

vember 2014 persoonlijk geïnformeerd. Ook de website

de verkoop van huurwoningen. Zo vroegen mensen zich

Loting: willekeurige selectie door loting, ongeacht

van Compaen wordt aangepast op de nieuwe werkwijze.

af waarom Compaen bepaalde huizen wil verkopen. Het

inschrijftijd.

Na het treffen van de voorbereidingen is het vernieuwde

antwoord daarop is vrij simpel. Meer differentiatie in de

Optiemodel: het nemen van een optie op een cluster

huren in Mierlo op 10 december via Wooniezie van start

wijken, kansen bieden aan mensen die anders niet of

woningen.

gegaan.

moeilijk een woning kunnen kopen én financiële mid-

aanbodmodel en dus op basis van inschrijfduur.

De voordelen voor de
overstap naar Wooniezie
De voordelen voor mensen die een
woning zoeken zijn groot. Er zijn
namelijk vele mogelijkheden om een
passende woning te vinden.

Zoekt u een huurwoning in Helmond of Mierlo? Kijk
dan voortaan op www.wooniezie.nl. Heeft u vragen? Bel
gerust naar onze medewerkers van de afdeling Wonen.
Zij helpen u graag!

De keuze om een huis al dan niet te verkopen hangt samen met een onderzoek dat we hebben gedaan binnen
ons totale woningaanbod. Daarin is zorgvuldig gekeken
naar de te verwachten vraag in de toekomst en ons huidige bestand. Op basis daarvan hebben we een selectie
gemaakt van huurhuizen die we te koop aanbieden.

Waarom eigenlijk?

Aanbodmodel: toewijzing op basis van opgebouwde

De woningen in Mierlo blijven we aanbieden via het

Keuze?

delen genereren om het eigen woningenbestand kwalitatief op peil te houden en uit te breiden. Door de vele
maatregelen waarmee woningcorporaties de laatste jaren zijn geconfronteerd, met name op financieel gebied,
is extra geld hard nodig om te kunnen blijven investeren
in de bestaande woningvoorraad en in nieuwbouw.

Sociale huur
Er zijn huurders die ons bellen met de vraag of ze hun
huis mogen kopen. Huurders van woningen die we te

Brouwhuis en Mierlo-Hout
Woningen die verkocht worden, en die erg scherp

Het aanbod van de te verhuren

koop aanbieden ontvangen altijd een brief met het aan-

woningen wordt dagelijks geadver-

bod en we vragen of ze een eventuele aankoop overwe-

teerd in plaats van wekelijks en is

gen. Heeft u van Compaen geen brief met een aanbod

continu inzichtelijk via internet. Het

om de woning te kopen ontvangen, dan is dat helaas niet

systeem is eenvoudig in gebruik, het

mogelijk. De meeste huizen verkopen we bewust niet.

is transparant én het zorgt ervoor dat

Als woningcorporatie in deze regio hebben we de taak

Voor meer informatie kunt u het woningaanbod zien op

om ervoor te zorgen dat er voor mensen met een smalle

www.mario-geerts.nl en rechtstreeks contact met hem

beurs een huis beschikbaar is. Als we massaal onze

opnemen, telefoonnummer 0492-59 04 04.

geprijsd zijn, staan in Brouwhuis (omgeving van de
Rivierensingel) en een aantal verspreid over de Vissenwijk
in Mierlo-Hout. Voor de verkoop werken we samen met
Mario Geerts Makelaars uit Helmond.

huizen zouden verkopen blijft er te weinig aanbod voor
de markt van de sociale huur en dat is een onwenselijke
situatie.
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Onderhoud

Onderhoud

Onderhoudsplanning

2015

Ook in 2015 heeft Compaen diverse onderhoudswerkzaamheden aan een
groot aantal woningen gepland. De activiteiten variëren van schilderwerk
tot aan het vervangen van cv-ketels en het vernieuwen van
keukens en badkamers. In het overzicht op deze pagina’s vindt
u de planning van het onderhoud in 2015.
Staat uw woning erbij? Dan ontvangt u, voor de werk-

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken hanteren

zaamheden starten, nog bericht van ons over de uitvoe-

wij een strakke planning. Op die manier weet iedereen

ring van de werkzaamheden zodat u vooraf weet wat

waar hij of zij aan toe is. Wij zullen er alles aan doen om

er gaat gebeuren. Verder informeren wij u dan over de

het onderhoud zo prettig mogelijk te laten verlopen. Zo

planning en over de aannemer die de werkzaamheden

hopen wij dat de bewoners net als voorgaande jaren

gaat uitvoeren. De aannemer neemt contact met u op

tevreden zullen zijn over het resultaat.

om precieze afspraken te maken.

Helmond
Mierlo-Hout
Schilderwerk kozijnen.

Zwaardvisstraat 1, 9, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 21, 23
Barrierlaan 80, 102, 108, 110

Brouwhuis
Schilderwerk kozijnen.

Pater van Vlerkenstraat 1, 3, 7, 9, 11

Walvisstraat 7, 21

Rivierensingel 270 t/m 298

Past v.d. Spijkerstraat 14 t/m 40

Dolfijnlaan 85, 93

Impalalaan 1 t/m 55

Pastoor Verhoeckxstraat 18 t/m 34

Maanvistraat 9, 21

Antilopelaan 1 t/m 25 en 2 t/m 20

Pastoor Visserstraat 1 t/m 28 even
en oneven
Bruinvisstraat 28 t/m 56

Vervangen van tegelwerk en sanitair
van de badkamers en toiletten.

Brandevoort
Schilderwerk kozijnen.

Marlijnstraat 16 t/m 44

Kotterlaan 2, 8, 16, 30

Kotterlaan 32 t/m 60

Vletstraat 31

Alartserf 1 t/m 31

Vletstraat 1 t/m 29

Tarbotstraat 1, 3, 6

Louwerserf 42 t/m 84

Rogstraat 5, 6, 11

Herenlaan 20, 34, 38

Forelstraat 6

Middellaan 42, 52

Het vervangen van het keukenblok en
wandtegels (en vervangen c.v ketels
daar waar nodig).
Kastanjehoutstraat 5 t/m 21 en 18
t/m 32
Steurstraat 1, 11, 19, 23
Dolfijnlaan 108 en 116
Dolfijnlaan 86, 94, 96
Zeenaaldplantsoen 1, 5, 15
Heeklaan 109, 127
Meervalstraat 5, 7, 11, 13
Snoekstraat 2, 14
Dolfijnlaan 37, 41, 43, 61, 69, 79
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De Plaetse 188, 190

Stiphout
Vervangen van tegelwerk en sanitair
van de badkamers en toiletten. c.v
ketels vervangen en dakbedekking dakkapellen vervangen.

Mierlo
Schilderwerk kozijnen.
Rivershof 1 t/m 16 even en oneven
Kersenstraat 4 t/m 30 en 80 t/m
128 even

Vervangen van keukens en tegelwerk
(en vervangen c.v ketels daar waar
nodig is).
Lisdodde 22 t/m 44 even

Kersenstraat 9 t/m 23 oneven

Zonnedauw 25, 27, 28, 29, 31 t/m

Morellenhof 1 t/m 16 even en

44 even en oneven, 44a, 45 t/m

oneven

111 oneven

Hedelfingershof 1 t/m 15 oneven
Kerssemakerstraat 13 t/m 21 even
en oneven
Hersthooi 26 t/m 79 even en
oneven
Lisdodde 1 t/m 47 oneven
Watermunt 2 t/m 22 even
Lisdodde 46 t/m 58 even

Vervangen van ramen in draai-kiep
ramen op verdieping en voorzien van
HR ++ glas (dubbel).
Vervangen van de voordeuren.
Vervangen hang- en sluitwerk.
Vervangen van glas begane grond en
voorzien van HR ++ glas (dubbel).
Vervangen keukens, tegelwerk (en
vervangen c.v ketels daar waar nodig
is)

Rootakkers 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,

Gerst 2 t/m 12

28, 30

Burg. v Lokvenstraat 51 t/m 73

Deelenstraat 1, 3, 5,

De Waag 2 t/m 12 en 33 t/m 43

Neerakker 9 t/m 17 oneven, 23 t/m

Van Roosmalenstraat 2, 4, 6, 8, 10

Markstraat 28 a, b, c, d

31 oneven

Van Ommerenstraat 54, 56, 58, 60,

Molenhoek 6 t/m 26

Kapelweg 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16

62, 64, 76, 78, 80, 82, 84

Vervangen van tegelwerk en sanitair
van de badkamers en toiletten.
van Busselstraat 1 t/m 13
van Busselstraat 10 t/m 44
Vervangen van tegelwerk en sanitair
van de badkamers en toiletten (daar
waar dit in het verleden nog niet
gebeurd is).
heer de Swaeffstraat 45 t/m 97
Algemeen
Tevens worden er bij losse adressen
c.v. ketels vervangen.
Deze woningen ontvangen een apart
schrijven.

t/m 30 alles, 38 t/m 50 even
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�ijne
Fijne feestdagen en veel woonplezier in 2015
2014

