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Wij wensen u
een fijne zomer!
Wij wensen u een fijne zomer!
Het is zomer! De schoolvakanties zijn begonnen en de zon schijnt
volop. Maar ondanks het mooie weer, zijn het voor veel mensen zware
tijden. Niet alleen gas en elektra worden duurder, ook de dagelijkse
boodschappen en de benzine. De sterk stijgende prijzen zorgen ervoor
dat steeds meer mensen in betaalbaarheidsproblemen komen. Herkent
u dat? Vindt u het ook moeilijker om ‘rond’ te komen? Neemt u dan
contact met ons op. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing.
Wij wensen u een fijne en zorgeloze zomer toe.
Alle medewerkers van Helpt Elkander

Aangepaste tijden bereikbaar
In de periode van maandag 25 juli t/m donderdag 25 augustus zijn
wij alleen in de ochtenden van 8.30-12.00 uur telefonisch bereikbaar.
Maar spoedreparatieverzoeken kunt u natuurlijk dag en nacht door
geven via ons algemene nummer: (040) 283 45 08.
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Wist u dat...

Save the date!

… we dit jaar 22 woningen aan
de Bernhardstraat hebben
verduurzaamd?

Themabijeenkomst Duurzaamheid op 26 september 2022
Op maandag 26 september organiseert Helpt Elkander samen met het
Huurdersplatform een informatieve bijeenkomst over hoe u met kleine
aanpassingen in huis en gedrag kunt besparen op uw energiekosten.
Een uitnodiging met meer informatie ontvangt u later.

Even voorstellen
In mei zijn de tijdelijke krachten in ons
team Wonen vervangen door ‘vaste’
medewerkers. Wij stellen ze graag aan
u voor.

… deze woningen onder andere een
geïsoleerd dak, nieuwe kozijnen
met dubbel glas, spouwmuurisolatie
en mechanische ventilatie hebben
gekregen?
… de bewoners erg tevreden zijn?
… we in september starten met het
verduurzamen van 26 woningen aan
de Koppel en de Bogerd?
… we dit jaar ook starten met het
verduurzamen van 25 woningen
in de Oranjebuurt/Mgr. Cuytenlaan
en Larikslaan?
… we dit jaar in (nagenoeg) alle
huurwoningen nieuwe rookmelders
hebben geplaatst?
… het per 1 juli verplicht is om op elke
woonlaag een rookmelder te hebben?
… dit vooral voor uw eigen veiligheid is?
… Helpt Elkander het voormalige
schoolgebouw aan de Vrouwkensakker
beschikbaar heeft gesteld voor de
opvang van Oekraïense vluchtelingen?
... de gemeente de begeleiding van de
vluchtelingen verzorgt?
… we blij zijn dat we deze mensen een
dak boven hun hoofd kunnen bieden.

Woonconsulenten Hans van de Ven en
Tessa van Hooff: “Wij houden ons bezig
met de verhuur van onze woningen.
Daarnaast zijn wij er onder andere voor
de huurders met vragen en klachten

en zijn wij het aanspreekpunt voor de
huurders tijdens verduurzamings- en
nieuwbouwprojecten. Dus heeft u een
vraag? Neemt u dan gerust contact
met ons op.”
Woonconsulent sociaal beheer Hans
Ooms: “Ik ben uw aanspreekpunt als
het gaat over overlast en leefbaarheid.
U kunt mij regelmatig op de fiets
in de wijk tegenkomen. Ervaart u
overlast of wilt u een leuk idee delen?
Bijvoorbeeld om uw woonomgeving te
verbeteren? Neemt u dan contact met
mij op.”
Onze nieuwe medewerkers kijken
ernaar uit u te ontmoeten. U bereikt
hen via (040) 283 45 08 of per e-mail:
wonen@helpt-elkander.nl.

Van links naar rechts: Hans van de Ven,
Tessa van Hooff en Hans Ooms

Wilt u meer weten over onze nieuwe
medewerkers? Kijk dan bij onze
nieuwsberichten op de website.

Tekort aan sociale huurwoningen in Nuenen
Helpt Elkander heeft de ambitie om de
komende 10 jaar 325 sociale huur
woningen te realiseren. Hiernaast een
overzicht van de projecten die we
aan het voorbereiden zijn. We hopen
in 2023 te kunnen starten met de
uitvoering van een aantal projecten.
We willen graag gaan bouwen!

Nieuwbouwprojecten

Aantal

Vinkenhofjes

Minimaal 120

Wederikdreef

41

Lyndakkers

11

Vrouwkensakker

34

Voirt/Parkstraat

16

