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Hoe tevreden bent u over onze 
bereikbaarheid?
Kunt u ons makkelijk bereiken? Krijgt u de juiste informatie? Dat gaan 
wij onderzoeken, want we vinden het belangrijk dat u tevreden bent 
over onze dienstverlening. In de week van 20 september ontvangen alle 
huurders, waarvan wij een e-mailadres hebben, een e-mail met een link 
naar een vragenlijst. Ontvangt u geen e-mail? Dan kunt u de vragenlijst 
ook openen vanaf onze website of een geprint exemplaar opvragen bij 
Helpt Elkander via (040) 283 45 08 of info@helpt-elkander.nl. Als u de 
vragenlijst invult en terugstuurt, maakt u kans op één van de 10 waarde-
bonnen die we verloten onder de inzendingen. Elke bon heeft een 
 waarde van € 15,- en kunt u inwisselen bij de ijssalon in Nuenen.

Doet u mee? Alvast bedankt!

Wat speelt er in uw wijk of buurt? 
Als u actief bent binnen uw wijk of lid bent van een  buurtvereniging, 
weet u waarschijnlijk ook wat er speelt bij u in de buurt. Wij als 
huurders platform komen dan graag in contact met u. Wilt u sparren 
met ons over zaken die er spelen of over ideeën die er leven voor een 
betere woonomgeving? Bel dan met Tina Klep 06 43 588 587 of stuur 
een e-mail naar info@huurdersplatform-helptelkander.nl.
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Wist u dat... 
...we onze huurders in de Oranjebuurt 
hebben gevraagd hoe ze het wonen in 
die wijk ervaren?

...onze huurders daar over het alge-
meen heel tevreden zijn in de wijk?

...onze directeur-bestuurder de 
overeen komst met de gemeente voor 
de Wederikdreef heeft ondertekend?

...we nu verder kunnen met het 
 aanvragen van de vergunningen e.d.?

...we de vergunning hebben gekregen 
voor het verduurzamen van de wonin-
gen rondom de Mantelmeeuwlaan?

...we daar de eerste rij woningen al van 
een nieuw dak hebben voorzien?

...dat de rest van de woningen na de 
zomervakantie aan de beurt is?

...Caspar de Haan ook bijna klaar 
staat om te starten in de Quirinushof, 
 Meijerijlaan en Jacobushoek?

...we daar onder andere de gevels 
 isoleren en de kozijnen vervangen?

...u later dit jaar allemaal een presentje 
krijgt aangeboden namens de corpo-
raties en de gemeente?

...dit in het kader van energie - 
besparing is?

...u vanzelf de uitnodiging daarvoor 
in de bus krijgt?

Even voorstellen 
Sylvester Putters
Ik ben Sylvester Putters. Sinds 1 juni ben ik directeur- 
bestuurder bij Helpt  Elkander. Ik heb in diverse management-
functies en als bestuurder uitgebreide kennis en ervaring 
opgedaan in de sector. Ik kijk ernaar uit om samen met onze 
huurders en partners te werken aan nieuwe woningen, ver-
duurzaming en fijne leefbare wijken en buurten in Nuenen. 
Dit voor onze huidige en toekomstige huurders in Nuenen!  

Benieuwd waarom Sylvester bij Helpt Elkander solliciteerde  
en hoe hij de toekomst van Helpt Elkander ziet?  
LON vroeg het hem. Bekijk het interview op Youtube.

Themabijeenkomst
Helpt Elkander en Huurdersplatform Helpt Elkander willen een themabijeenkomst 
voor huurders organiseren over een onderwerp dat u aanspreekt. Waar zou u 
meer over willen weten?

 Energie besparen in huis 
 Overlast in de buurt 
 Wat kunt u rondom huis doen 

tegen het veranderend klimaat  
(hitte, droogte, wateroverlast)?

 Veiligheid in de wijk
 Dienstverlening van Helpt Elkander
 …........................................
 …........................................
 …........................................

Laat ons weten welke thema’s u interessant vindt of geef suggesties door.  
Dat kan via info@huurdersplatform-helptelkander.nl.

Grijs eruit groen erin!
Door een veranderend klimaat hebben we steeds meer overlast in straten en 
 tuinen. We krijgen te maken met stortbuien, hitte golven, droogte en lucht-
vervuiling. Ook als bewoner van een huurhuis kunt u iets doen. Tegels houden 
bijvoorbeeld hitte erg lang vast. Een groene tuin of een groen balkon met veel 
planten en bloemen is koeler dan een ‘grijze’ tuin. Bomen en struiken geven veel 
schaduw en verkoeling en nemen water op en houden dit vast. Bovendien gaan 
bomen en struiken luchtvervuiling tegen. 

Daarnaast kunt u regenwater opvangen voor later. Dat is ook een actie van 
gemeente Nuenen. Kijk op www.nuenen.nl/afkoppelen.

Jenny Becs (woonconsulent sociaal beheer) 
en Tim van der Aa (junior opzichter)

Benieuwd naar wie dit zijn en wat zij bij Helpt 
Elkander doen? Kijk op www.helpt-elkander.nl/
nieuws/nieuwe-medewerkers-stellen-zich-voor

Het gras lijkt  
groener bij de buren.  

Maar als je je eigen gras 
water geeft, wordt het 

net zo groen.


