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‘Ik ben er praktisch
de hele dag mee bezig’
Evert Slegers

Aan het woord...

Bewoners en hun hobby’s
Schilderen is wat kunstenaar Evert Slegers (72) het liefste doet. En dat kan prima vanuit huis, want achter zijn
woning heeft hij een atelier. Al 56 jaar schildert hij er met veel plezier. ‘Ik hoop hier nog een hele tijd te wonen.’
Evert wist al vroeg wat zijn passie was. ‘In mijn kleutertijd tekende en schilderde ik al vaak’ vertelt hij. ‘Toen ik een jaar of
12 was, bleek dat ik er echt talent voor had. Sindsdien heb ik
altijd geschilderd. Met name realistisch werk.’

Internationaal

Door de jaren heen wist hij zowel nationale als internationale
opdrachten binnen te slepen. Zijn grootste schilderij hangt in
Curaçao. Ook in Parijs en Antwerpen zijn kunstwerken te zien
geweest. ‘Ik ben trots op heel mijn oeuvre, dat ik mijn werken
ook af en toe in het buitenland mag laten zien, maakt me blij.’

Het roer om

de wereld nu op een andere manier laten zien.’ Zijn nieuwste
werken heeft hij op zijn 70e verjaardag kunnen tonen in een
tentoonstelling in de Cacaofabriek. Een kers op de taart na zoveel jaar schilderen.

Creativiteit tijdens corona

Deze onzekere coronatijd wakkert bij Evert zijn creativiteit aan.
‘Ik heb het werk ‘de muziek is eruit’ gemaakt. Je ziet twee figuren op afstand en een weglopende dansfiguur met een fluit in
de handen. Dit werk staat symbool voor de huidige samenleving.’ Maar ondanks dat hij volop inspiratie heeft, hoopt Evert
dat de coronacrisis snel achter ons ligt. ‘Ik hoop dat de muziek
heel snel weer begint te spelen.’ 
■

Toen hij 65 jaar werd wilde Evert een andere kant op met zijn
schilderwerk. Tegenwoordig zijn zijn schilderijen abstract te
noemen. En die stijlwisseling bevalt hem uitstekend. ‘Ik kan
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Ondernemers werken samen binnen bedrijvencentrum BRON

De impact van corona
2020 was een bewogen jaar. Corona heeft grote
invloed op ieders leven. Toch probeert iedereen er het
beste van te maken. Ook Volksbelang gaat gestaag
door met het dagelijks werk en met de nodige
veranderingen.
Voor al onze bewoners was dit een heftig jaar. Sommige van hen
kregen corona of iemand in hun omgeving werd hierdoor getroffen. We zagen dat bewoners hun baan verloren (of veel minder
werk hadden). Iedereen is ineens veel meer thuis en dat is niet
altijd even gemakkelijk. Volksbelang wil er zo veel mogelijk zijn
voor haar bewoners. Door bijvoorbeeld onze oudere bewoners
te bellen of door mee te denken over een betalingsregeling
voor de huur.

Veerkracht

Dit jaar was er helaas veel niet mogelijk. Het maakte het werken
er niet eenvoudiger op. De dienstverlening is niet geweest zoals
we die zo graag zien. Onze medewerkers en leveranciers hebben dit jaar hun veerkracht getoond. Er is gedacht in oplossingen
waarmee verhuizingen en reparaties toch door konden gaan. We
hebben ontdekt dat er digitaal toch heel veel mogelijk is.

‘De kracht van
samenwerken’

Veel ondernemers beginnen hun bedrijf op een zolderkamer. Zonde, want
samen kom je verder. Daarom is er bedrijvencentrum BRON in de Heistraat, waar (startende) ondernemers samenwerken. Drie van hen geven
een kijkje achter de schermen. ‘Het is fijn om collega’s om je heen te
hebben.’
Een tattooshop, een computerbedrijf en
een zorgorganisatie. In eerste instantie
drie bedrijven die niet veel overeenkomsten lijken te hebben. Toch versterken huurders Robert Kołodziejczyk (PC
Enter Service), Egzon Mushla (De Juiste
Zorg) en Johan Sarkol (Sarkol Art Creations) elkaar. Ze drinken niet alleen gezellig samen koffie, maar bespreken ook
zakelijke vraagstukken.

Centraal en gratis parkeren
Robert Kołodziejczyk houdt zich met
zijn bedrijf PC Enter Service al zeven
jaar bezig met computerreparaties.
‘Drie jaar geleden heb ik de stap naar
BRON gezet. Voorheen werkte ik vanuit

huis, maar omdat ik ook vaak klanten in
de avond ontvang, liepen werk en privé wel heel erg door elkaar. Dat is nu
veel meer in balans’, vertelt hij. Sterker
nog, Robert besloot er onlangs nog een
tweede ruimte bij te huren. ‘Dat ik hier
door kan groeien, zie ik als een grote plus. Daarnaast vind ik het fijn dat
BRON zo centraal gelegen is én dat mijn
klanten hier in de buurt gratis kunnen
parkeren.’

Samen opstarten
Ook Egzon Mushla begon met de huur
van één unit. Inmiddels huurt de eigenaar van De Juiste Zorg vier kantoorruimtes. ‘We ondersteunen mensen

vanaf 18 jaar die bijvoorbeeld te maken
hebben met huiselijk geweld, verslaving of opvoedproblemen.’ De Juiste
Zorg biedt onder andere ambulante
woonbegeleiding en dagbesteding én
ondersteunt bij financiën en huishouden. ‘Vaak starten we bij BRON ’s ochtends samen op: even koffiedrinken en
de dag doornemen.’ Maar ook op zakelijk gebied werkt hij samen met zijn collega-ondernemers. ‘Ik ben altijd op zoek
naar creatieve invulling voor de dagbesteding van mijn cliënten. Zo heeft Johan pas nog een workshop tatoeëren en
airbrushen aangeboden.’

Alleen en toch samen
Johan Sarkol is de langstzittende huurder van de drie: zeven jaar is Sarkol Art
Creations inmiddels gevestigd in de
Heistraat. ‘In die tijd is mijn klantenbestand flink gegroeid.’ In die jaren kwamen er niet alleen nieuwe klanten bij,
maar ook nieuwe collega-ondernemers.
‘Er zijn altijd huurders waar het mee
klikt, zo heb ik op dit moment veel contact met Egzon en Robert. We hebben
dezelfde humor.’ Hoewel iedereen zijn
eigen bedrijf heeft, is er toch een gevoel een saamhorigheid. ‘Je runt je bedrijf alleen, maar werkt toch samen.’ ■


Persoonlijk en dichtbij

Per 1 november ben ik bij Volksbelang begonnen als nieuwe
directeur-bestuurder. Inmiddels heb ik de corporatie en haar bewoners beter leren kennen. Natuurlijk was ik liever in een periode begonnen met meer ruimte om overal dichtbij en persoonlijk
kennis te maken. Maar toch heb ik een ontzettend warm welkom
gekregen waarvoor ik iedereen hartelijk dank. Ondanks corona is
‘persoonlijk en dichtbij’ geen loze kreet gebleken.

Vertrouwen

Laten we deze feestdagen, in kleine kring, stilstaan bij dit bewogen jaar en samen vooruitkijken naar 2021. Waarschijnlijk gaan
we, stap voor stap, ons normale leven weer oppakken. Tegelijkertijd is het zeker dat er door corona ook het nodige definitief
zal veranderen. We gaan dat samen ervaren. Ik heb het vertrouwen dat Volksbelang voldoende wendbaar is om ook deze nieuwe uitdagingen tot een goed einde te brengen.
Paul Terwisscha
Directeur-bestuurder

Interesse?
Interesse in een kantoorruimte? Neem
dan contact op met Karlijn Verberne van
Volksbelang via:
karlijn@volksbelanghelmond.nl.
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HBV is er voor de huurders van Volksbelang

Adriaans Riooltechniek

Veel huurders hebben wel eens van de HBV gehoord, maar wat de Huurders
Belangen Vereniging nu precies doet, dát weet lang niet iedereen. En dat
terwijl de HBV ook voor jou als huurder veel kan betekenen. Of je nu wil
bijdragen aan een fijne en leefbare buurt, meer wilt weten over de sloop of
renovatie van je woning of mee wilt denken over de toekomst van jouw wijk.
Wat is de HBV precies?
Zoals de naam het al zegt: de Huurders Belangen Vereniging
Volksbelang komt op voor de belangen van de huurders. En is
dus een belangrijke partner voor Volksbelang. Deze taak voert
de HBV al 20 jaar uit. Helaas konden de geplande feestelijkheden in april dit jaar door corona niet doorgaan, maar dit is
toch een mooi moment om erbij stil te staan dat huurders via
de HBV al zo lang een stem krijgen.

Op welke manier overlegt de HBV met huurders?
Ten eerste bestaat de HBV uit een vertegenwoordiging van
de huurders. Maar daarnaast overlegt de HBV met afgevaardigden van de bewonerscommissies en contactpersonen die
huurders vertegenwoordigen. Verder schuift de vereniging regelmatig aan bij vergaderingen van bewoners. Om zo goed in
kaart te brengen wat er speelt.

Op welke manier overlegt HBV met Volksbelang?
De vereniging praat regelmatig (o.a. over beleid) met de directie van Volksbelang om van gedachten te wisselen. De HBV
denkt ook mee over zaken als sloop, renovatie, nieuwbouw en
verkoop van woningen. Over deze zaken brengt de HBV regel-

matig gevraagd en ongevraagd advies uit. Ook spelen zij een
belangrijke rol in de jaarlijkse huuraanpassing. Naast de directie, is ook de Raad van Commissarissen een gesprekspartner.

Met wie onderhoudt HBV nog meer contact?
Naast Volksbelang is er nog een aantal woningcorporaties actief in Helmond. Samen zijn zij verantwoordelijk voor voldoende huuraanbod, betaalbaarheid en beleid rondom urgent passend toewijzen. Om dit goed op elkaar af te stemmen, hebben
ze regelmatig overleg met de HBV’s van andere corporaties en
de gemeente. HBV vindt het belangrijk dat bij die overleggen
de belangen van huurders goed naar voren komen en schuift
dus ook aan.

Nieuwe technieken
De werkzaamheden zijn door de jaren heen veranderd en de
technieken uitgebreid. ‘Mijn vader had vroeger alleen een
hoge drukspuit tot zijn beschikking. Wij kunnen nu terugvallen op verschillende technieken, zoals een slimme chip die
ons precies vertelt waar de verstopping zit.’ Rick vult aan: ‘Zo
hoeven we niet onnodig een hele vloer open te breken.’

Ik wil graag meedenken, waar kan ik me melden?
HBV wil heel graag met huurders in overleg. Met name de jongere huurders, zijn nog ondervertegenwoordigd. Wil jij graag
iets betekenen voor huren in Helmond? Heb je ideeën voor je
wijk of de woningen? Tips zijn altijd welkom! Stuur een mailtje
naar: hbvvolksbelang@gmail.com.
Kijk ook eens op de website: hbvvolksbelanghelmond.nl.

Samenwerking Volksbelang

Een probleem dat je graag per direct verholpen wilt

De samenwerking met Volksbelang bevalt hen na al die jaren
nog steeds uitstekend. ‘Het is een fijne klant. De korte communicatielijnen en het vertrouwen zorgen voor een prettige
samenwerking.’ Adriaans komt met zijn team gemiddeld twee
keer per dag bij een van de bewoners van Volksbelang in huis.
Wat ze daar aantreffen verschilt. ‘Vaak gaat het om een simpele
verstopping die we zo hebben opgelost. In sommige gevallen
vraagt het meer werk. Vaak zijn het dan geen etensresten of
toiletpapier die de boel verstoppen, maar andere zaken.’ We
zijn al van alles tegengekomen in het riool. Van speelgoed tot
onderbroeken en shirtjes,’ vertelt Rick. ‘Ook halen we soms
emmers vochtige doekjes uit het riool. Vaak geven mensen dan
de buren de schuld, wij weten dan wel beter en lachen erom.’

hebben. En dat kan ook. Volksbelang werkt al ruim

Drukke tijd

‘We vinden van
alles in het riool’
Het overkomt ons allemaal weleens. Een verstopte
gootsteen, een toilet waarvan het water niet goed
wegloopt of een lekkage na een zware regenbui.

35 jaar samen met Adriaans Veeg- & Riooltechniek
uit Mierlo. Een interview met eigenaar Harold
Adriaans en manager binnendienst Rick Kusters.

HBV in overleg met Gemeente, corporaties en andere HBV’s.
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HBV Helmond wenst alle huurders,
ondanks alles, een gezonde en prettige
kerst en een fijne jaarwisseling en
gezond en gelukkig 2021.

‘Adriaans is een echt familiebedrijf dat al ruim 60 jaar bestaat’
vertelt Harold, die in 2001 het stokje overnam van zijn vader.
‘Met onze 30 werknemers zorgen we er iedere dag weer voor
dat toiletten worden ontstopt, riolering en kolken worden
gereinigd of vernieuwd en dat parkeerterreinen en wegen
schoongeveegd worden.’ Rick vult hem aan: ‘We beschikken
over een groot wagenpark. In deze gele wagens crossen we
naar verschillende klanten in de regio Helmond, Eindhoven en
zelfs in Midden-Limburg.’

De herfst is voor Adriaans de drukste periode van het jaar.
‘De regenbuien en vallende blaadjes zorgen voor meer werk.’
Daarnaast zorgt de coronacrisis voor extra klussen, mensen
zijn meer thuis’, vertellen ze. Uiteraard houden de monteurs
rekening met de geldende coronaregels. ‘We dragen mondkapjes en houden anderhalve meter afstand.’ 
■

Onderhoud aan je woning nodig?
Is je gootsteen verstopt, loopt het water in het toilet niet
door, heb je last van een lekkage of een ander probleem
aan je woning? Bel dan met Volksbelang. Zij helpen je graag
en schakelen de juiste partij in. Bel naar: 0492 - 53 88 15.
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Livestream van Algemene
Ledenvergadering Volksbelang
groot succes
Elk jaar houdt Volksbelang een Algemene Leden Vergadering (ALV). In tegenstelling tot de voorgaande keren was de ledenvergadering van oktober niet fysiek toegankelijk voor alle leden. Het coronavirus gooide roet in
het eten. Daarom werd gekozen voor een livestream-verbinding. Hoewel
de aanleiding allesbehalve prettig was, was deze eerste uitzending via
internet succesvol te noemen.

‘Ik ben gewoon goed met cijfertjes’
De 78-jarige Map van Aalst begeleidt jaarlijks tientallen gezinnen die
in de financiële problemen zitten. Ze helpt ze niet alleen om schulden
weg te werken, maar ze leert ze vooral bewuster met geld om te gaan.
‘Ik zie het als sport om die schulden zo snel mogelijk weg te werken.’

ge enthousiasme werd ontvangen, werd
ook de afzwaaiend bestuurder bedankt.
Toon Jegerings vertelde namens de HBV:
‘Henri heeft de taak de afgelopen twee
jaar met verve op zich genomen.’

Tijdens de ALV was er ook aandacht voor
de toekomst van de Leonardusbuurt. De
kijkers werden bijgepraat over de stand
van zaken. Tijdens de vergadering werd
ook de portefeuillestrategie van Volksbelang voor de komende jaren besproken. De focus ligt op de Binnenstad-Oost
en Helmond Noord.

Verder werden in de bijeenkomst, die
ruim een uur duurde, de jaarrekening en
het jaarverslag vastgesteld. Als laatste
werd het vooruitzicht gedeeld dat -als
alles volgens planning verloopt- Volksbelang in het eerste of tweede kwartaal
van volgend jaar niet meer onder verscherpt toezicht staat.
Normaal gesproken wordt de ALV van
Volksbelang goed bezocht. Dat was nu
wel anders. In een bijna lege ruimte
op het kantoor van Volksbelang waren
naast de sprekers slechts enkele toehoorders aanwezig. Karlijn Verberne van
Volksbelang vertelt: ‘We hebben ons
strikt aan de RIVM-richtlijnen gehouden.
Dus: lopen met een mondkapje op, de
microfoon goed schoonmaken na elke
spreker en afstand bewaren.’ Geïnteresseerde leden hadden de mogelijkheid
om de vergadering online mee te kijken.
‘Ze konden via YouTube live, WhatsApp
6

of mail hun vragen stellen waar de sprekers op konden reageren.

Nieuwe bestuurder
Tijdens de vergadering kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Zoals
het vertrek van Henri van de Kerkhof als
ad interim directeur-bestuurder en de
benoeming van Paul Terwisscha als nieuwe directeur-bestuurder. Ger de Wilde
vertelde namens de Raad van Commissarissen: ‘Paul is iemand met veel ervaring die de omgeving perfect kent.’ Naast
dat de nieuwe bestuurder met het nodi-

Succesvol alternatief
Karlijn blikt terug op een succesvolle
avond. ‘Natuurlijk vinden we persoonlijk
contact met onze leden heel belangrijk,
maar het kon nu even niet anders. De
livestream bleek aan een behoefte te
voldoen, want er waren meer kijkers dan
tijdens een fysieke bijeenkomst. Dus wie
weet kunnen we in de toekomst wel een
fysieke bijeenkomst combineren met
een online variant.’ 
■

‘Dat is heel simpel. Ik krijg vaak een stapeltje overhandigd met (boze) brieven
van bijvoorbeeld deurwaarders en incassobureaus én openstaande rekeningen.
Ik ga dat papierwerk uitzoeken en vervolgens maken we samen een financiële
planning. Dat doen we aan de hand van
een door mezelf ontwikkeld schema in
Excel. Ik wil ervoor zorgen dat ze snel uit
de financiële problemen zijn. Begrijp me
goed: wat je met je leefgeld doet is niet
aan mij.’

Doe je dit namens een stichting?

Toekomst Leonardusbuurt en
woningportefeuille

Organisatiestructuur en
Jaarverslag

Hoe verloopt zo’n proces?

Hoe is jouw passie voor financiën
begonnen?
‘Ik ben gewoon goed met cijfertjes. Ik
heb ervaring opgedaan in de handel
en verkoop én ik heb jaren mijn eigen
winkel gehad. Daardoor weet ik een heleboel van geldzaken en snap ik hoe je
met bepaalde regelingen om moet gaan.
Vanuit Volksbelang kreeg ik weleens de
vraag of ik een huurder kon helpen omdat de wachttijden bij de gemeente opliepen. Die mensen moesten soms vier
maanden wachten op hulp… nou als je zo
klem zit moet je binnen 24 uur geholpen
worden, vind ik. Zo is het balletje gaan
rollen. Inmiddels weten ze me na al die
jaren wel te vinden.’

en moet je weten hoe heet de oven moet
zijn. Dat geldt ook voor geldzaken. Sommige gezinnen hebben niet in de gaten
dat ze hun huurtoeslag beter niet kunnen
gebruiken voor het kopen van een spelcomputer. Ik probeer ze wat bewuster te
maken van hun inkomsten en uitgaven.
Dat doe ik graag en dus ook vrijwillig.’

‘De eerste jaren niet, toen hielp ik weleens gezinnen met mijn eigen geld. Dat
bedrag mochten ze dan in termijnen aan
me terugbetalen. Na een tijdje kwam ik
in contact met de Stichting Fundatie van
Theodorus Nicolaas Beels uit Helmond,
die ook ondersteuning biedt aan hulpbehoevende gezinnen. Zij hebben me
geholpen om een stichting op te richten.
Stichting Map van Aalst, met als motto:
Keep It Simple. Het doel: mensen helpen
met een renteloze lening. Zo kunnen we
de administratie op gang helpen. Uiteraard moeten ze die lening wel terugbetalen. Het is namelijk de bedoeling om
een betere balans tussen inkomen en
uitgaven te krijgen. Het doel is dat mensen leren hoe ze het beste hun financiën
kunnen beheren en te plannen, waardoor hun leven zonder zorgen over geld,
een stuk leuker wordt!’
■


Doe je dat werk allemaal vrijwillig?
‘Inderdaad. Veel mensen hebben geen
verstand van financiën, het zou eigenlijk
een vak op school moeten zijn. Als je een
taart bakt, dan heb je een recept nodig
7
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Coronaproof eropuit
met je kinderen

‘Dit werk geeft mij
heel veel voldoening’
Franka van Hout

Tijdens deze wintermaanden op zoek naar een leuk uitje met je kinderen? Maak eens samen het Ommetje
van Helmond, een gratis route door het centrum van
Helmond (voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar). De
routekaart, inclusief leuke opdrachten is af te halen bij
het VVV (te vinden in de Helmondse bibliotheek). Ontdek de leukste en meest bijzondere plekjes in de stad.
Je kinderen leren daarnaast op een leuke manier iets
over het verleden. Je spot samen de kubuswoningen,
het kasteel van Helmond, het nieuwe Burgemeester
Geukerspark en nog veel meer! 
■

Op ’t benkske met…
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Iedereen uit de Leonardusbuurt kent Franka van Hout. Niet alleen omdat ze er al 13 jaar
woont, maar vooral omdat ze zich inzet voor de minima. Een interview op haar benkske.

Je woont al 13 jaar in de
Leonardusbuurt, hoe bevalt dat?

‘Ik voelde me hier meteen op mijn gemak.
De mentaliteit is hier: doe maar gewoon,
dan doe je al gek genoeg. Ik vind het fijn
dat buurtbewoners recht voor hun raap
zijn. Daar schrikt hier ook niemand van
terug. Sinds mijn woning is gerenoveerd,
woon ik hier met nog meer plezier.’

Waarom vind jij het belangrijk
om op te komen voor mensen met
een kleine beurs?

‘Ik zat vroeger in een vergelijkbare situatie.
Mijn man en ik moesten noodgedwongen
ons huis verkopen en bleven achter met
een flinke restschuld. Daardoor hadden we
jarenlang geen cent te makken. Bij de voedselbank konden we net niet terecht, maar
gelukkig wel bij de stichting Hart voor Minima. Op die manier konden we toch groenten eten en ik heb er regelmatig spullen
gehaald. Ik vond het belangrijk om ook iets
voor anderen te betekenen en daarom ben
8

ik gaan werken in een daklozencentrum. Dat
was fantastisch werk! Met iets heel kleins,
kun je mensen enorm helpen. Als ik nog
broeken had liggen, nam ik die bijvoorbeeld
mee. Zo is mijn inzet voor minderbedeelden
begonnen en het geeft me tot op de dag van
vandaag heel veel voldoening.’

Hoe ziet een gemiddelde dag er
voor je uit?

‘Gisteren heb ik nog voor twintig mensen
erwtensoep gemaakt. Mijn telefoon rinkelt de hele dag. Mensen weten mij goed
te vinden. Samen met drie andere dames
probeer ik gezinnen te voorzien van de dagelijkse basisbehoeftes. We brengen boodschappen rond en verzamelen kleding,
woningaccessoires en speelgoed. We proberen ervoor te zorgen dat deze mensen
ook kunnen genieten van de feestdagen.’

Hou je nog wel tijd over voor
jezelf?

mijn kinderen en kleinkinderen wel. Naast
mijn werk voor minima ben ik actief voor
de buurtvereniging en verder ben ik twee
dagen in de week een trotse ‘oppasoma’.
De kleinkinderen willen vaak niet naar
huis. Ik denk omdat ze hier net wat meer
mogen. En de buurtbewoners die langskomen vinden dat ook gezellig: ‘wat een
knapperds’, zeggen ze dan. Dan voel ik me
echt een trotse oma.’

Als mensen die dit lezen een
bijdrage willen leveren, hoe doen
ze dat dan?

‘Mensen die iets willen doneren kunnen
een berichtje sturen via Facebook (Speciaal voor de minima Zuidoost Brabant), dan
zorg ik dat het goed terecht komt. Alles
komt van pas, want wat we over hebben
doneren we aan arme kinderen in Suriname. Daarom zijn we nog op zoek naar een
opslagplaats, dus als iemand ons daarmee
kan helpen, heel graag!’ ■

Verschil in huurprijs:
hoe komen huurprijzen tot stand?
Hoe kan het dat de huur van mijn buurman hoger of juist lager is dan
die van mij, terwijl we in een vergelijkbare woning wonen? Die vraag
krijgen we bij Volksbelang regelmatig. Paul Driessen, werkzaam op de
financiële administratie van Volksbelang, legt uit hoe de verschillende
huurprijzen tot stand komen.
‘Sinds de invoering van het Passend
Toewijzen in 2017 is er veel veranderd.
Wil je voor een sociale huurwoning in
aanmerking komen, dan kijken we niet
alleen naar je inkomen, maar ook naar
de waarde van de woning.’

huurders red.) wordt het puntenaantal
opnieuw berekend. Zo kan het zijn dat
iemand die al lang(er) in een soortgelijke woning woont een lagere huurprijs
betaalt dan iemand die net zijn sleutels
heeft gekregen.’

Puntensysteem

Indexering

De waarde van de woning wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem. Paul legt uit: ‘De woning krijgt
punten voor de oppervlakte, de voorzieningen in de keuken en het sanitair,
de energieprestatie en de WOZ-waarde.Bij iedere mutatie (een wisseling van

Elk jaar, op 1 juli om precies te zijn,
worden de huurprijzen opnieuw vastgesteld. Paul: ‘De prijzen worden dan geïndexeerd. Voor de meeste woningen gaat
dat om een vastgesteld percentage dat
uiteraard nooit hoger is dan de door de
overheid gestelde norm.’

Toch kan het zo zijn dat jouw huur harder stijgt dan die van je buurman. Hoe
werkt dat? ‘De huurprijzen van bewoners met een hoog inkomen en een lage
huur laten we in sommige gevallen procentueel wat harder stijgen dan die van
bewoners in een soortgelijke woning
met een lager inkomen en een hoge(re)
huur. De bedoeling is zo om de huren
naar elkaar toe te laten groeien.’ 
■

‘Tijd voor mezelf maak ik niet, maar voor
9
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Inlooppunt
in Heistraat

Achtergrond foto
grijs maken

Het pand aan de Heistraat 125 is sinds kort ingericht als inlooppunt.
De voormalige winkel is er voor alle bewoners en ondernemers van
de Binnenstad, en dus ook voor bewoners van Volksbelang. Heb
je een vraag? Wil je iets melden? Maak je je zorgen? Wil je iets kwijt
over je straat, buurt of wijk? Wil je iets doen? Of gewoon even
kletsen? Loop dan eens binnen.
Bij het inlooppunt vind je mensen van de gemeente, het wijkteam van LEV
Helmond en buurtbeheerders van Volksbelang en Woonpartners. Zij zijn er voor
jou en voor je buurt. Je bent van harte welkom. De koffie staat klaar.

Acht op de tien woningen Volksbelang
heeft geen asbestdak meer
Het plan van de overheid om asbestdaken per 2024 te verbieden is al een tijdje van de baan.
De verplichting is eraf. Toch heeft Volksbelang besloten om zich te houden aan het op korte
termijn verwijderen van de asbestdaken en heeft de afgelopen jaren al een flinke slag geslagen
op het gebied van asbestsanering. Ook de komende jaren worden er nog werkzaamheden uitgevoerd. Het uiteindelijke doel: geen asbestdaken meer.

Openingstijden

Het inlooppunt is elke maandag open van 9.00 tot 12.00 uur en elke donderdag
van 13.00 tot 16.00 uur. De opbouwwerker van LEVHelmond is er elke donderdagmiddag.
We houden ons aan de coronarichtlijnen van het RIVM. We vragen jou dat ook
te doen.

spullen van de bewoners terecht. Uiteraard zorgt de saneerder ervoor dat alles
netjes wordt afgezet en dat de asbest
veilig wordt afgevoerd. Zo proberen we
de overlast zoveel mogelijk te beperken.’

Het verwijderen van asbestdaken staat
hoog op de agenda bij Volksbelang. ‘Wij
hebben vrij veel naoorlogse woningen
in ons bestand. Bij de bouw van die huizen is veel gebruik gemaakt van asbest,
totdat dat in 1993 werd verboden’, vertelt Bjorn Saasen, medewerker bedrijfsbureau van Volksbelang. ‘Zo’n tien jaar
geleden zijn wij gestart met het saneren
van de asbestdaken.’
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Volksbelang pakt door

Inzet van huurders

Spullen afdekken

Bedankt!

Hoewel die verplichting er inmiddels af
is, heeft Volksbelang besloten om toch
door te pakken. ‘De afgelopen jaren hebben we al flinke slagen gemaakt, maar
we zijn er nog niet. Er staan bijvoorbeeld
nog zo’n 200 daken van bergingen op de
planning. Verder wordt bij een aantal woningen de gevelbekleding verwijderd.’

Bjorn legt uit hoe Volksbelang te werk
gaat bij het saneren. ‘Eerst wordt er een
inventarisatie gemaakt. Zit er asbest in
de woning en zo ja, waar? Tevens wordt
er bekeken hoe het asbest verwijderd
moet worden. Vervolgens vragen wij een
vergunning aan bij de gemeente zodat
de saneerder aan de slag kan.’

Hoewel Volksbelang als verhuurder verantwoordelijk is voor het saneren, vraagt
zij ook iets van de bewoners. Bjorn: ‘Wij
vragen hen bijvoorbeeld om de bergingen toegankelijk te maken en al hun
spullen af te dekken. Mocht er onverhoopt toch wat asbest naar beneden
dwarrelen, dan komt het niet tussen de

Bjorn is blij met de medewerking van de
bewoners. ‘Tijdens de afgelopen projecten zien we dat de bewoners goede toegang geven waardoor de saneerders op
een goede manier én volgens planning
hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Bedankt daarvoor!’ 
■

V.l.n.r. Rik Hollak (opbouwwerker LEVGroep) en Stefan Schüller
(wijkadviseur gemeente Helmond) zijn regelmatig te vinden bij het inlooppunt.
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Recept van het kwartaal

Spaghetti aglio olio

BEREIDING PASTA
•	Kook de spaghetti in kokendheet
water, en voeg daar vervolgens een
beetje zeezout aan toe.
• Snijd de knoflook fijn.
•	Maak de peper(s) schoon, verwijder
de zaadlijsten en snijd in dunne
ringetjes of stukjes.
•	Verhit 70 ml van de olijfolie in een
koekenpan en fruit hierin de knoflook zonder te kleuren.
•	Voeg hierbij de chilipeper en laat het
een minuut zacht pruttelen.
•	Snij de blaadjes van de peterselie
fijn.
• Giet de spaghetti af.
•	Voeg de spaghetti toe aan de
koekenpan.
•	Zet vervolgens de koekenpan op
een laag vuur en voeg de resterende
olijfolie en peterselie toe.
•	Roer nog een halve minuut zachtjes
door de pan onder een laag vuur.

BEREIDING GARNALEN
•	Pel de knoflookgarnalen en maak
met de punt van een scherp mesje
een snee in de rug van de garnaal.
•	Verwijder met het mesje voorzichtig
het darmkanaal.
•	Dep de garnalen droog met keukenpapier.
• Bestrooi met peper en het zeezout.
• Snijd de knoflook fijn.
•	Verhit de olie in een grote koekenpan op hoog vuur.
•	Voeg, als de pan heet is, de garnalen toe en roerbak 3 minuten. Blijf
omscheppen.
•	Voeg na 2½ minuut de knoflook
toe, blijf omscheppen. (Let op: niet
langer, de garnalen krimpen en
verliezen hun smaak als je ze te lang
bakt!). Serveer de spaghetti samen
met de garnalen en bestrooi het
gerecht met geraspte Parmezaanse
kaas.

Heb je ook een lekker recept dat je graag
wilt delen? Stuur je recept naar
volksmond@volksbelanghelmond.nl.
Wordt jouw recept geplaatst? Dan krijg je
een leuke verrassing!
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INGREDIËNTEN PASTA

INGREDIËNTEN GARNALEN

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

400 gram spaghetti
100 ml virgin olijfolie
6 tenen knoflook
Een handje verse peterselie
1 mespunt zeezout
1 à 2 rode pepers (naar smaak)
Cocktailgarnalen

450 gram knoflookgarnalen
15 ml Virgin olijfolie
1 teen knoflook
1 mespunt zeezout
1 teen knoflook

Totale bereiding: 25 minuten
Bedoeld voor: 4 personen
Tip: Drink hier een fruitige en frisse wijn
bij (Verdejo).

Smakelijk eten!

‘Het waren twee roerige,
maar prachtige jaren’
De afgelopen twee jaar was Henri van de Kerkhof directeur-bestuurder (ad interim) bij
Volksbelang. Hij nam de functie over van Leon van Stiphout die wegens onvoorziene
omstandigheden moest terugtreden. Per 1 november heeft hij het stokje overgedragen
aan de nieuwe directeur-bestuurder: Paul Terwisscha. Een interview met Henri.

Hoe heb je de afgelopen twee jaar ervaren?

‘Als heel positief. Het was natuurlijk een turbulente tijd, maar
wel een periode waarin we samen écht stappen hebben gezet. Zo zijn we direct na mijn aantreden begonnen met een
toekomstverkenning. Hoe staan we ervoor en hoe kunnen we
verder? Volksbelang staat onder verscherpt toezicht, met een
hoog schuldrestant. Inmiddels is die schuld behoorlijk afgenomen.’

Waar heb je je als directeur-bestuurder
a.i. nog meer mee bezig gehouden?

‘Met name met de Leonardusbuurt. Daar moet echt iets gebeuren. Helaas is de voorgenomen samenwerking met Bergopwaarts niet doorgegaan, we zijn nu aan het onderzoeken
hoe het verder moet.’

Behoorlijk roerige tijden, dus?

team. Dat geeft rust. Voor de organisatie, maar zeker ook voor
onze bewoners.’

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

‘De portefeuillestrategie voor de komende vier jaar is onlangs
vastgesteld. De Leonardusbuurt vormt het belangrijkste onderdeel van die strategie. Die gaan we hoe dan ook aanpakken. Daarnaast gaan we aan de slag in Helmond-Noord. Daar
ligt de focus met name op het verduurzamen van ons woningbezit.’

Had je zelf geen directeur-bestuurder
willen blijven?

‘Nee, het was voor mij een hele leerzame periode, maar mijn
kracht ligt met name in het ontwikkelen en bouwen. Samen met
Paul Terwisscha wil ik me de komende tijd gaan richten op de
Leonardusbuurt. Het is een buurt die me na aan het hart ligt.’ ■

‘Klopt, maar we zijn in rustiger vaarwater terecht gekomen. De
schuld is teruggelopen en er staat nu een solide management13

Tips van de buurtbeheerder

‘Ik wil een bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van medewerkers’

DE VOLKSMOND NR. 4 2020

Heb jij zicht op
jouw kliko?
Een nette, veilige buurt begint bij jezelf. Zeker nu het coronavirus
bezig is met een opmars en we massaal meer thuis zijn, is een
prettige leefomgeving belangrijk. Buurtbeheerder Peter van der
Putten geeft ons tips voor een veilige, leefbare buurt. Met dit
keer: kliko’s en dakgoten.

Martine Huisman

Voor een kleinere woningcorporatie als Volksbelang, is het niet
altijd eenvoudig om bepaalde specialisten in huis te halen. Zoals een HR-adviseur, iemand die het management adviseert over
personeelszaken. Maar door slim met andere corporaties samen te
werken, kan het wél. Martine Huisman werkt sinds 1 augustus een
dag in de week bij Volksbelang.

Je werkt in totaal bij drie
corporaties?
‘Dat klopt. Ik ben in dienst bij Goed Wonen in Gemert waar ik al bijna 13 jaar
werk als HR-adviseur. Sinds een jaar of
vijf werk ik één dag per week voor woningbouwcorporatie Bergopwaarts en
daar is nu dus Volksbelang bij gekomen.
Zo kan ik verschillende kleinere corporaties van dienst zijn. Ik vind het een
voordeel dat mijn werk zo gevarieerd is.
En voor de corporaties is het prettig om
op deze manier kennis te delen. Ik denk
dat het ook past bij de ontwikkeling die
14

corporaties hebben doorgemaakt. In de
loop der jaren zijn die organisaties veel
opener geworden. Ze zien elkaar niet
meer als concurrenten, maar durven samen te werken.’

Je hebt dus veel ervaring bij
woningcorporaties?
‘Zeker. Ik ben ook jarenlang actief geweest als ambtelijk secretaris bij de Regionale Geschillencommissie. Zo krijg je
een goed beeld van wat er leeft, zowel
bij huurders als verhuurders.’

Wat zijn jouw taken als
HR-adviseur bij Volksbelang?
‘Dat is heel gevarieerd. Heel simpel gezegd is het mijn doel om ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste plek zit en
fijn en vitaal kan werken. Daar profiteren
de huurders uiteindelijk ook van. Daarnaast vind ik het belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Ook
kijk ik naar langdurig verzuim, wat kunnen we daaraan doen? Daarnaast ben ik
vertrouwenspersoon.’

Wanneer is jouw werkdag
geslaagd?
‘Als ik eraan heb bij kunnen dragen dat
mijn collega’s hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.’ 
■

Vraag een willekeurige huurder naar zijn of haar ergernissen
in de buurt en negen van de tien keer worden (naast hondenpoep) rondslingerende kliko’s genoemd. Buurtbeheerder Peter
van der Putten begrijpt die ergernis. ‘Over het algemeen zien
de buurten waar onze woningen staan er netjes uit. Als er dan
een kliko lang op straat, op een binnenterrein of een plein
staat, dan stoort dat.’

Betalen per lediging
Naast dat het er onverzorgd uitziet, kleven er ook risico’s aan
kliko’s in de openbare ruimte. Peter: ‘Helmonders moeten binnenkort 4 tot 6 euro per lediging van de grijze kliko betalen.
Laat je je kliko op een binnenterrein of in een brandgang staan,
dan loop je het risico dat anderen vuilnis in jouw kliko gooien
waarvoor jij dan moet betalen.’

Onveilige situaties
Daarnaast zorgen de rondslingerende kliko’s volgens Peter

voor onveilige situaties. ‘Ze horen op eigen terrein te staan.
Brandgangen en binnenpleinen moeten namelijk vrij van obstakels zijn, zodat vluchtroutes openblijven. Ook fietsers, rolstoelgebruikers en mensen in scootmobielen worden door
kliko’s gehinderd. En wat te denken van inbrekers? Voor hen
wordt het wel heel makkelijk om over schuttingen en op daken
te klimmen. Dus zet je kliko in de achtertuin, haal deze op de
dag van lediging weer binnen en zorg er altijd voor dat de kliko
voor niemand in de weg staat.’

Schone dakgoten
Een ander onderwerp dat Peter nog wil aansnijden zijn de dakgoten. ‘Met een schone dakgoot voorkom je verstoppingen en
lekkages. Huurders moeten deze dakgoten zelf bijhouden. Mijn
tip: help elkaar hierbij. Niet iedereen kan zelf zijn dakgoot reinigen. Hoe fijn is het dan dat een goede buur helpt. Heb je
geen ladder? Neem dan even contact met mij op. Volksbelang
leent er graag eentje uit.’ 
■
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Puzzel
Elke editie maak je kans op een
leuke prijs. Los hieronder de
puzzel op en wie weet ben jij de
gelukkige winnaar van een
Hellemondgift t.w.v. 15 euro!
Stuur de oplossing van deze puzzel
vóór 15 januari 2021 naar
oplossing@volksbelanghelmond.nl.
Onder alle goede inzendingen verloten
we de Hellemondgift.
De winnaar van de vorige puzzel is
Subhain Bashir. Van harte gefeliciteerd
met je prijs!
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CADEAUS - DENNENBOOM - IJSPEGEL - KAARSLICHT - KALKOEN
KERSTBAL - KERSTMUTS - KERSTMUZIEK - KERSTSTAL - KOUD
KUNSTBOOM - OLIEBOL - PIEK - RENDIEREN - SLEE - SNEEUW
STERREN - VUURPIJL

Colofon
De Volksmond, het bewoners
magazine van woningbouwvereniging Volksbelang,
verschijnt vier keer per jaar.

Maak je eigen kerststukje!
Tijdens deze donkere dagen is het leuk om je woning wat op te vrolijken. Tip: maak een duurzaam kerststukje! Verzamel je materiaal in het
bos. Denk aan besjes, takjes van een naaldboom, dennenappels, wat
losliggend mos of een stukje hout. Combineer dit groen met kleurige
kerstballen of fonkelende lichtjes.
Pak een bordje of schaaltje en koop
een stuk oase bij de plaatselijke bloemenwinkel. Zet in het midden van je
zelfgemaakte stukje een windlicht met
een waxinelichtje. Bouw vervolgens je
kerststukje van binnen naar buiten op.
Zie daar: je eigen lichtpunt tijdens de
donkere dagen.
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Heb je een leuk kerststukje gemaakt?
Stuur een foto naar: volksmond@volksbelanghelmond.nl. Wie weet zie je jouw
kerststukje de volgende keer wel terug
in dit magazine!
■
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