
Wij wensen u fijne feestdagen 
en een gezond 2022!

<Aanschrijfnaam_contractant>
<Aanschrijfnaam_medecontractant>
<Vastgoed_naamvastgoed>
<Postcode_VHE>  <Woonplaats_VHE>

Corona raakt onze levens nog steeds 
Gelukkig hebben we het afgelopen jaar veel huurders weer persoonlijk 
kunnen ontmoeten. En hebben wij onze dienstverlening, nieuwbouw 
en onderhoudswerkzaamheden (in aangepaste vorm) door kunnen 
laten gaan. Dat blijven we zoveel mogelijk doen. Helaas loopt het aantal 
besmettingenweersterkopenmoetenweextravoorzichtigzijn.Laten
we er met elkaar het beste van maken en ook begripvol en met respect 
met elkaar omgaan. Samen op naar een hopelijk mooi en gezond 2022!

Medewerkers Helpt Elkander en leden Huurdersplatform

Huurders krijgen voorrang op koop 
sociale huurwoning Helpt Elkander
HelptElkanderheefteenaantalwoningenaangewezenvoorverkoop.
Zodra de huur van één van deze woningen wordt opgezegd, bieden wij 
de woning te koop aan via Van Santvoort Makelaars. Vanaf 1 januari 
2022 krijgen huurders van Helpt Elkander voorrang om zo’n woning te 
kopen.Heeftuinteresseinhetkopenvaneenhuurwoning?Injanuari
leest u op onze website wat u moet doen om te laten weten dat u inte-
resseheeft.
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Wist u dat... 
…we nu druk bezig zijn met het 
 verduurzamen van 39 woningen in 
de‘Meeuwen’?

…deze woningen een geïsoleerd dak, 
nieuwepannen,spouwmuurisolatie
enmechanischeventilatiekrijgen?

..weeindoktoberdeaftrapgavenvan
het verduurzamen van 24 woningen 
aan de Jacobushoek, Quirinushof en 
Meierijlaan?

...we daar alle woningen voorzien 
vannieuwekozijnen?

…huurdersdaartijdensdewerkzaam-
heden in een ‘buitenverblijf’ warm 
kunnen blijven als alle kozijnen eruit 
liggen?

…we begin 2022 starten met het 
 verduurzamen van 22 woningen aan 
deBernhardstraat?

…we een geslaagde inloopbijeenkomst 
hebbengehadvoordeVinkenhofjes?

…bewoners en omwonenden met ons 
meedenkenoverdeplannendaarvoor?

…het bestemmingsplan voor de 
 Wederikdreef in december in de 
gemeenteraadisbehandeld?

…we het nieuws daarover op onze 
websiteplaatsen?

…we afgelopen jaar ook gestart zijn 
met de voorbereiding voor andere 
nieuwbouwprojecten?

…we u graag in 2022 meer laten 
wetendaarover?

Huurders tevreden over onze 
bereikbaarheid en informatievoorziening
Inseptemberontvingenallehuurderswaarvanwijeene-mailadreshebbeneen
mailmeteenlinknaareenvragenlijst.Intotaalhebben232huurdersdevragen-
lijstingevuld.Inoktoberpraattenwemet10huurdersnogdooroverderesul-
taten en hebben we aanvullende vragen gesteld. 

Over het algemeen zijn huurders tevreden over onze bereikbaarheid en over 
de manier waarop ze worden geholpen door onze medewerkers. Huurders 
nemen bij een vraag of klacht het liefst via de telefoon contact met ons op. Ook 
reparatieverzoekenwordenbijvoorkeurtelefonischdoorgegeven.Huurderszijn
ooktevredenoveronzeinformatievoorziening.Zowordtdezenieuwsbriefdoor
87%‘altijd’of‘soms’gelezen.

Zijnerdanhelemaalgeenverbeterpunten?Ja,natuurlijkwel.Endaarmeegaat
Helpt Elkander aan de slag. Via onze website informeren wij u over wat we gaan 
aanpassen naar aanleiding van dit onderzoek. Dit zal begin 2022 zijn. 

Wij bedanken alle huurders hartelijk voor hun deelname. De 10 getrokken  
winnaars hebben een waardebon van € 15,- voor de ijssalon ontvangen!

Huurder aan het woord:  
Karel Janssen, bewoner van het Oog
AlseenvandeeerstebewonersvanhetappartementencomplexOog van 
Nuenen, alweer zo’n 11 jaar geleden, hadden mijn vrouw en ik niet kunnen 
bedenken dat we in zo’n hechte gemeenschap terecht zouden komen. Als wij nu 
kijkennaardesocialecontacten,danhaddenwehetnietbeterkunnentreffen.
Inonsblokheeftiedereenallesvoorelkaarover.OokdeactiviteitenophetOog 
gaaninharmonie,erwordtiederjaareenbarbecueeneennieuwjaarsreceptie
georganiseerd. Ook is Oog van Nuenenverfraaidmetflinkwatbloembakkenen
ieder jaar worden er door (helaas te weinig!) vrijwilligers 450 geraniums geplant. 
Ikhoophiernogvelejarentekunnenwonen.KarelJanssen

Wilt u ook vertellen hoe u woont?Woontufijn?Ofjuistniet?Neemdancontact
met ons op. Stuur een e-mail naar info@huurdersplatform-helptelkander.nl, 
wij zijn benieuwd!

Cijfers huurdersoordeel 2021
Wij zijn blij dat onze huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. Wij  danken 
alle huurders die via e-mail hun oordeel gegeven hebben. Dat helpt ons om de 
dienstverlening te verbeteren.

Aangepaste tijden
Van 27 t/m 30 december zijn wij 
tot 12 uur telefonisch bereikbaar.

Spoedreparatieverzoekenkunt
u 24 uur per dag doorgeven via 
(040) 283 45 08. 
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