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JAARVERGADERING BEWONERSRAAD  ‘DE PAN’      DD 18 MEI 2022 
 
Aanwezig:  Ca. 25 huurders uit verschillende dorpen ;  6 bestuursleden ‘De Pan’ ;   
  1 medewerkster woCom (Marion Vereijken) ; Ans Verstappen van de Woonbond  
  en de Raad van Commissaris Jochum Deuten. 
 
Afgemeld: Leden bewonerscommissie Deken van Pelthof te Asten en enkele huurders. 
 
    
OPENING EN WELKOMSWOORD 
De voorzitter, dhr. Jo Noten heet iedereen om 19.30 uur in ‘De Weijers’ te Someren van harte welkom en 
opent de vergadering.  
U kunt vragen (?) of opmerkingen () direct bij het onderwerp stellen of tijdens het laatste agendapunt. 
 
BESTUURSLEDEN 
Sinds de laatste fysieke jaarvergadering van 27 oktober 2021 zijn er geen verdere wijzigingen in het 
Bestuur. Nog steeds hebben we maar één bestuurslid in Someren en één in Heeze-Leende, in beide 
dorpen zijn drie vacatures, aanvulling is dringend gewenst ; Cranendonck heeft vier bestuursleden.  
 
? Vraag: hoeveel vergaderingen heeft ‘De Pan’ per jaar?  
Vz: het voltallig bestuur heeft 10 vergaderingen per jaar, afwisselend in Someren, Heeze en Cranendonck, 
in de maanden juli en augustus houden we geen vergadering. Daarnaast zijn er nog diverse werkgroepen 
met de daarbij horende vergaderingen dus dat komt er nog bovenop.  
 
Aftredende en herkiesbare bestuursleden:  
Ramon Koevoets (secretaris, Cranendonck) en Christ Jacobs (bestuurslid Asten/ Someren). 
 
WAT DOEN WIJ 
 Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met, indien voltallig, twaalf bestuursleden. Ieder kerkdorp (Asten/ 

Someren, Cranendonck en Heeze-Leende, totaal ca. 4000 woningen) heeft vier bestuursleden.  
 Wij vertegenwoordigen de belangen van huurders in diverse overleggen met woCom en de gemeenten. 

Dit doen we onder andere in de volgende vergaderingen/ afstemmingen:  
- De Verbindende Schakel: een platform waar wij als huurdersorganisaties met woCom afstemmen en 

waar we onze mening naar voren kunnen brengen. 
- Platform: de drie huurdersorganisaties beraden zich om tot één gezamenlijk standpunt te komen.  
- Dagelijks Bestuur: komt één keer per maand bijeen of, indien nodig, komt er een adhoc afstemming. 
- Bewonersraad: een maandelijks overleg met bestuursleden ‘De Pan’. 
- Bewonerscommissies en Wijkraden/ Wijktafels die we kunnen zien als ‘werkgroepen’. 

 Daarnaast bepalen wij samen met de twee andere huurdersorganisaties: ‘woCom Helmond’ (ca. 2000 
woningen) en woningcorporatie Laarbeek (ca. 2250 woningen) mede het beleid bij woCom.  

 Tijdens vergaderingen met gemeenten proberen we prestatieafspraken tot stand te brengen, zodanig dat 
alle partijen (gemeente, woCom en de bewonersraad) er mee in kunnen stemmen. We bespreken met 
elkaar wat er gebouwd kan en gaat worden maar ook energieprojecten etc. komen aan bod.  

 
TERUGBLIK OP HET JAAR 2021 
We hebben in 2021 veel online gedaan, wel hebben we op 27 oktober 2021 een jaarvergadering gehouden 
in Heeze waar u informatie heeft gekregen over de (corona) jaren 2019 en 2020.  
 
Gebiedsvisie Heeze: samen met de inwoners, ‘De Pan’ en de gemeente is een gebiedsvisie opgesteld.  
Bij het opstellen van een gebiedsvisie wordt gekeken (zowel huurders alsook kopers) welke woningen er 
staan en wat er nodig zou zijn om daar verandering in te brengen. Meegenomen worden onder andere 
punten die nodig zijn om prettig te kunnen wonen. Een gebiedsvisie komt tot stand door invulling van de 
vragen: wat zijn de sterke en de zwakke punten van onze gemeente, hoe kunnen we deze verbeteren en 
welke kansen maar ook bedreigingen zijn er. 
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? Vraag: geldt deze gebiedsvisie ook voor Leende? 
Vz: nee, Leende is nog niet aan de beurt. De volgende te bepalen gebiedsvisie is Soerendonk. 
 
Renovatie deel 1 wijk ‘De Nieuwe Hoeven’ in Heeze: de renovatie is volgens de toen geldende regels van 
start gegaan. Na de renovatie heeft iedereen dezelfde huuraanpassing gekregen. Voor het tweede 
gedeelte zijn de woningen ‘gescand’, wat de huurder zelf aan isolatie heeft aangebracht wordt gemeten. 
Die huurder krijgt dan bv. een lagere huurverhoging dan de buurman die niets aan de woning heeft gedaan. 
 
Nieuwbouw: 
 Nieuwbouw in Leende: op de locatie Marijkeplein zijn zes woningen gebouwd. Van de zes woningen zijn 

er twee toegewezen aan huurders die een grote woning achterlaten.  
Marion (woCom): 1/3 van de woningen (dus in dit geval twee) zijn voor mensen uit Leende zelf, de 
andere twee woningen zijn voor mensen uit een ander dorp/ stad, en zoals gezegd zijn twee woningen 
toegewezen aan huurders die een grote woning achterlaten. Er wordt veel gepraat over een tekort aan 
kleine nultreden woningen maar een schaarste aan bepaalde woningen moet aantoonbaar zijn via 
gemeente, via Provincie etc. 

 Nieuwbouw in Someren: op de locatie ‘De Groote Hoeve’ zijn 16 woningen gebouwd en opgeleverd. 
 Nieuwbouw in Someren: op de terreinen Paulusschool en Pauluskerk zijn in samenwerking met Stichting 

Kempenhaeghe en ORO een kleinschalig woonvoorziening met daarbij enkele levensloop bestendige 
huurwoningen gebouwd en opgeleverd. 

 Nieuwbouw in Budel: in de Nieuwstraat zijn 5 nultreden- en 10 bovenwoningen gebouwd en opgeleverd. 
 Bij dit complex hebben huurders uit Cranendonck die een woning achterlieten voorrang gekregen voor 

de 5 nultreden woningen. Boven zitten veelal jongeren, voordeel is de participatie, ouderen en jongeren 
die elkaar helpen als dat nodig is. 

 
Doorstroming woCom huurders: veel ouderen huren van woCom maar zitten veelal in ruime 
eengezinswoningen. Gezien de grote behoefte aan kleinere woningen wil woCom zich in de toekomst 
daarop gaan richten. Enerzijds wil woCom hierdoor trouwe huurders aan een passende woning helpen, 
anderzijds maakt deze groep dan een grote eengezinswoning vrij. Een win-win situatie. 
Starters krijgen ook voorrang tot een woning.  
 
Afspraken met 4 gemeenten => de zogenoemde ‘Prestatieafspraken’.  Hoe komen ze tot stand?  
Welnu, woCom maakt een streefportefeuille (wat ze de komende jaren willen bouwen, wat de kosten 
daarvoor mogen zijn, etc.). De gemeente maakt een woonvisie, op die woonvisie brengt woCom een bod 
uit met als doel zoveel mogelijk woningen te kunnen bouwen. Als eerste komt er een ‘Ambtelijk Overleg’ 
(met ambtenaar gemeente, manager woCom en ‘De Pan’)  als voorbereiding op het ‘Bestuurlijk Overleg’ 
(met burgemeester, bestuurder woCom, wethouder en ‘De Pan’). Tijdens het ‘Bestuurlijk Overleg’ 
bespreken de gemeente, woCom en ‘De Pan’ het betreffende bod, maken afspraken en houden in de 
toekomst datgene wat is afgesproken in het oog.  
 
Huuraanpassing: Vanaf 2017 proberen de Bewonersraden de huuraanpassing zo laag mogelijk te houden. 
Voor 2021 was de landelijke huuraanpassing 0% voor sociale huur. Voor 2022 hebben we het voor elkaar 
gekregen dat de huuraanpassing 2% is (mag 2,3% - 2,7% zijn). De directeur van woCom geeft aan de 
inkomsten uit huren te willen gebruiken voor woningisolatie zodat woningen sneller op het gewenste 
isolatieniveau zijn. En door een goede isolatie gaan de woonlasten naar beneden. 
Voor woningen met energielabel E , F en G is de huurverhoging 0%. 
Marion: het gemiddelde van de huurverhoging is op 1,9% uitgekomen. 

 
Energie: De Energiewerkgroep kijkt samen met woCom naar de ontwikkelingen en mogelijkheden op het 
gebied van zonnepanelen, warmtepompen etc.. Dit werd in 2021 al toegepast in woningen in Someren en 
Budel. Het project zonnepanelen liep ook in 2021 door. ‘De Pan’ heeft het voor elkaar gekregen dat vanaf 
2022 een dak vervanging maar 5 jaar is in plaats van de eerdere 10 jaar. Huurders kunnen nu dus eerder 
zonnepanelen aanvragen. Het gehele energiegebeuren is in een stroomversnelling terecht gekomen. 
Gisteren heeft de minister bepaald dat bij vervanging van de ketel er een warmwaterpomp moet komen. Dit 
is/ wordt ook met de woningcorporaties afgestemd.   
 Opmerking: bij een hybride warmwaterpomp zit toch ook nog een gasketel. 
 
Een van de andere mogelijkheden wat in opkomst is, is het aanleggen van een warmtenet (restwarmte van 
bedrijven overhevelen naar woningen). De saldering (terugkrijgen van geld voor de stroom die je levert) 
wordt stilaan minder en waarschijnlijk stopt over enkele jaren.  
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? Vraag: is er inzicht in overbelasting van het netwerk bij teveel zonenergie?  
Vz: nee, daar hebben we nog niets van gehoord. 
 
? Vraag: hoeveel verminderd een zonnepaneel als er vuil op komt (zoals Sahara zand) 
Vz: de capaciteit vermindert weinig omdat ze schoonspoelen als het regent.  
 
? Vraag: onze zonnepanelen worden nooit gecontroleerd/ onderhouden en als je hoort hoeveel brand er  

is door bv. vogels die er onder gaan nestelen maak ik me toch wel zorgen. Ik heb degene die ze heeft 
gelegd gebeld maar die zegt dat ik bij woCom moet zijn, heb ik gedaan maar er gebeurt niets. 

Vz: meestal komt er brand omdat ze niet goed worden gelegd/ aangesloten (malafide bedrijven). 
 
? Vraag: iemand heeft enkele weken geleden zonnepanelen laten leggen maar er is geen app 

geïnstalleerd, dat was toch wel de afspraak? 
Vz: de oude panelen (Goodwe) hebben een app en een omvormer. Maar of bij de nieuwe panelen 
(Enphase) inderdaad is afgesproken om een app te installeren weet hij niet. De voorzitter verzoekt het 
bestuurslid in de Energiewerkgroep om dit mee te nemen naar de volgende vergadering.   
 
 Opmerking: de panelen worden gelegd maar woCom komt nooit controleren of de installatie goed is 

gegaan, een rare situatie.  
Vz: de moeilijkheid is dat er binnen woCom geen expertise is om dit te controleren.  
Marion: er wordt wel gecontroleerd maar steekproefsgewijs en niet deur na deur, dat wordt te duur en kost 
te veel tijd.  
 
 Opmerking: mijn zoon heeft een app bij mij geïnstalleerd zodat ik de opbrengst wekelijks kan zien. 
Bestuurslid: via de slimme meter kun je de gegevens en de opbrengst van de panelen zien. 
 
? Vraag: wij wonen op een appartement en hebben gehoord dat woCom zonnepanelen op het dak wil 

leggen maar nu wil een van de bewoners niet mee doen, woCom heeft gezegd ‘allemaal of geen’.  
Vz: nee, als 70% meedoet dan moet de overige 30% daarin meegaan, dat is een algemene regel. 
 
? Vraag: is het wel rendabel om zonnepanelen te laten leggen? 
Vz: het leggen van panelen levert het dubbele op wat je aan extra huur moet betalen.  
 
 Opmerking: energie heeft op dit moment ook veel aandacht vanwege de oplopende energieprijzen.  
 
VOORUITZICHTEN 2022 
Nieuwe ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen of Veranderingen) 
Zaken zelf aanbrengen of veranderen moet vooraf bij woCom worden aangevraagd. De regels en het 
betreffende formulier staan op de website van woCom. 
Maar huurders gaan soms aan de woning sleutelen zonder dat ze woCom om toestemming vragen. Zo zijn 
er bijvoorbeeld in coronatijd veel huisdieren aangeschaft. Er zijn huurders die bijvoorbeeld een kattenluik in 
de achterdeur hebben gemaakt. Als je eruit gaat moet je deze deur zelf vervangen. ‘De Pan’ heeft woCom 
gevraagd om in de toekomst achterdeuren met een paneel in de deur te plaatsen waar een kattenluik in 
kan, bij het verlaten van de woning hoef je dan alleen een ander paneel in de deur te zetten.  
 
? Vraag: plaatst woCom schuttingen/ afrasteringen? 
Marion: nee, dat moet de huurder zelf doen. Er zijn enkele uitzonderingen bijvoorbeeld als een hoekwoning 
op een zichtlocatie staat, dan doet woCom het. 
 
? Vraag: we hebben een nieuwe keuken geplaatst, we hebben het aangevraagd en het is door woCom 

goedgekeurd, moeten we de keuken er uithalen als we uit de woning gaan? 
Marion: het ligt eraan wat er precies is afgesproken en hoe de staat van de keuken op dat moment is. 
 
 Opmerking: we hebben aangevraagd om elektrisch te koken maar dat is niet goedgekeurd.  
Marion: het ligt eraan welke woning het is, of het op een makkelijke manier te doen en of het technisch kan. 
Als het te moeilijk is dan wachten we tot de eerstvolgende renovatie of warmtetransitie van de gemeente . 
 
Nieuwe Algemene Huurvoorwaarden: 
De Algemene Huurvoorwaarden zijn vereenvoudigd. Als u een woning van woCom huurt of gaat huren dan 
zijn daar een aantal spelregels aan verbonden.  
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Samen met de overkoepelende Huurdersorganisaties hebben de drie Huurdersorganisaties van woCom 
met de nieuwe huurvoorwaarden ingestemd op één artikel na, ze zijn niet akkoord gegaan met de 
toevoeging van een ander warmtecomplex in appartementen. De oude spelregels zijn door woCom, de 
Woonbond en de drie Huurdersorganisaties onder de loep genomen en gemoderniseerd. 
Marion: bij dringende werkzaamheden mag woCom de woning betreden.  
 
Renovatie woningen: 
* Heeze: 86 woningen in de wijk Nieuwe Hoeven worden nu volgens de nieuwe regels van 

huuraanpassing gerenoveerd. 
* Asten: deel twee van de renovatie van de woningen in de Deken van Pelthof is van start gegaan (dubbel 

glas, nieuwe kozijnen en voordeuren). In de eerste fase is, door het aanbrengen van nieuwe kozijnen en 
een nieuwe deur, de geluidsoverlast sterk verminderd. 

 
VERDERE DOELSTELLINGEN 2022 
 ‘De Pan’ heeft nieuwe statuten gemaakt in verband met de WBTR wetgeving ( Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen). Het komt het er op neer dat je niet met het geld van een vereniging kunt sjoemelen, er 
moeten twee personen toezicht houden. Dit is in de statuten aangepast.  

 Aanwerven nieuwe bestuursleden. Binnenkort houdt ‘De Pan’ een enquête over hoe bekend ‘De Pan’ is 
onder de huurders. In de volgende Bij Buurten komt een artikel van ‘De Pan’ dat ze de werkzaamheden 
van Heeze-Leende en Asten/ Someren op een laag pitje gaan zetten vanwege een tekort aan leden.  
 
? Vraag: kan ik Bij Buurten via email krijgen zodat ik het digitaal op kan laten lezen (blinde vrouw). 
Marion: goede tip, ze gaat het proberen te bewerkstelligen via de betreffende medewerker.  
 Voorstel: laat de huurders weten dat ze Bij Buurten digitaal kunnen ontvangen en of ze dat willen, dan 

kan voor hen de papieren versie vervallen. 
 

 Format voor ‘Prestatieafspraken’ in werking stellen. WoCom heeft een budget welke ze over de 
gemeente verspreid. Maar een gemeente weet niet wat een andere gemeente doet en zegt, wat de 
afspraken zijn. Het format is zodanig opgesteld dat dit met één druk op de knop voor de andere 
gemeenten zichtbaar is. Voorbeeld: toen Helmond fuseerde met woCom was er veel achterstallig 
onderhoud. We vinden het best dat dit wordt aangepakt maar met 2000 woningen (‘De Pan’ heeft 4000 
woningen) moet dit wel van tijdelijke aard zijn en moet niet al het geld steeds naar Helmond gaan.   

 Het netwerk met de dorpsraden, bewonerscommissies, beleidsmedewerkers gemeente (WMO) en 
KBO’s verder uitdiepen. Uit de gesprekken met de KBO’s komt duidelijk naar voren dat ouderen wel 
willen verhuizen maar dat iemand uit een ander dorp/ gemeente vaak de woning krijgt toegewezen. Dit 
probleem is ontstaan toen woningtoewijzingen voor een grootstedelijk gebied gold en niet meer alleen 
voor het dorp. We willen nu proberen om de verdeling zodanig te krijgen dat dorpsgenoten en starters in 
ieder geval voorrang krijgen in het eigen dorp.  
 
 Opmerking: wat Someren betreft was het een gemiste kans dat woCom niet op de plaats dichtbij het 

centrum (Speelheuvelstraat) nultreden woningen kon bouwen. Het is van de zotte dat de gemeente 
denkt aan kopers en niet aan sociale huurders. Dit geldt ook voor het uitgeven van grote percelen 
buiten Someren, het is toch niet normaal dat het zo’n grote percelen moeten zijn. Dit geeft veel 
irritaties onder de Somerense bevolking en ik denk dat dit ook in andere dorpen speelt. 

 
 Uitbreiden kennis bestuursleden door middel van scholing bij de Woonbond.  
 Gasloos bouwen. Dit gaat gebeuren, gasloos bouwen en gasloos maken van woningen is de toekomst. 

In Cranendonck is gezegd dat ‘De Pan’ mee wil werken aan de nieuwe ontwikkelingen mits ook de 
kopers mee doen met dit project. Niet dat huurders de kosten voor de kopers moeten betalen.  

 
AANDACHTSPUNTEN 
Bewonersparticipatie: Website en nieuwsbrief: Bewonersparticipatie belangrijk? Zeker weten!  
De website en nieuwsbrief geven ons de mogelijkheid om huurders te informeren en te betrekken bij 
besluitvorming. Op de website staan vaak twitterberichten waarvan wij vinden dat de huurders dit moeten 
weten. Ongeveer 350 huurders hebben zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief.  
Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via de website: http://www.bewonersraad-depan.nl  
Rechtsboven staan enkele handige buttons zoals reparatieverzoek, de Overheid etc. 
 
Huurdersportaal: Mijn woCom 
Na uw aanmelding kunt u alles digitaal bekijken, regelen en indien nodig aanpassen.  

http://www.bewonersraad-depan.nl/
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Voordeel van digitaal is dat alles geregistreerd staat. Als je het telefonisch doet kan het zijn dat de 
telefoniste het vergeet door te geven, en daarbij wordt door deze digitale invulling alles geregistreerd.  
 
Openingstijden woCom: 
Vrije inloop in de morgen. Na telefonische afspraak in de namiddag. Indien gewenst (voor ouderen) kan er 
een afspraak thuis plaatsvinden. Het kantoor in Budel in de Borgh wordt op dit moment niet bemand door 
personeelsgebrek. Digitaal kunt u woCom 24 uur per dag bereiken.  
 
VRAGEN / OPMERKINGEN 
 Door de hagelschade in 2016 was veel dakschade, er zijn pannen vervangen maar niet alles, er is slecht 

onderhoud gepleegd, er zijn lekkages. Nieuwe dakpannen zijn beloofd, dat zou binnen twee jaar 
gebeuren maar tot op heden is dit nog niet gebeurd.  

 Het schilderen van woningen laat te wensen over, sommige woningen worden geschilderd,  sommigen 
niet. Er is geen controle. 

 Voor slechthorenden is er de mogelijkheid om zelf een brandmelder met een lamp te kopen. 
 In een appartement in de Wijtenhofstraat te Someren zijn al een jaar problemen met de lift (is geen 

personenlift). Alle elektronica is inmiddels vervangen maar niets helpt. Wanneer kunnen we een verzoek 
doen aan woCom om de lift te laten vervangen. => Marion brengt het bij woCom onder de aandacht.  

 Ik heb een nieuwe woning betrokken en een lijst gemaakt met gebreken van de woning. WoCom heeft 
het goed opgepakt maar van ‘De Pan’ heb ik niets gehoord.  
Bestuurslid: ik heb geen mail ontvangen, kijk op de website voor het goede emailadres.  

 De kraan in de badkamer staat niet goed, is een heel storend element.  
 We hebben een grote wastafel maar met een hele kleine kraan. 

Marion: een (technische) klacht moet je in eerste instantie bij woCom melden. Reageren we daar niet op 
dan mag ‘De Pan’ in beeld komen.  
 

? Wat doet een Raad van Commissaris precies? 
Jochum: Ik ben een Commissaris voor de huurders. Wij als Commissarissen komen zesmaal per jaar 
bijeen en bespreken de hoofdzaken van het beleid. We moeten toezien of het verantwoord is en goed gaat. 
Ook nemen we een functioneringsgesprek af bij directeur woCom. Dus eigenlijk ben ik de werkgever van 
woCom. We kijken bij andere woningbouwverenigingen, gemeenten, etc. hoe hun manier van werken is. 
We gaan naar bouwtechnieken kijken. We horen vaak over nieuwe ontwikkelingen in het land waarop we  
woCom kunnen adviseren om het ook zo te doen. Maar het belangrijkste is dat we bij een woningcorporatie 
controleren, we moeten het met elkaar heel goed organiseren dat alles goed gaat.  
Een doel wordt vastgesteld door Den Haag, de regels zijn strak neergelegd. WoCom heeft het allemaal 
prima voor elkaar. Eigen doelen / ambities (meerjarenplan) neerzetten is telkens zoeken. Het moet 
betaalbaar zijn en qua kosten realistisch, maar we moeten aan de duurzaamheid gaan werken. Het wordt 
nu wel heel spannend, we hadden mooie plannen maar ga je naar de aannemer dan pakt het met de 
huidige prijzen en levertijden heel anders uit. Het wordt een hele spannende tijd waar we doorheen zullen 
moeten.  
 
? Vraag: zijn er vanuit deze vergadering punten gekomen die u mee gaat nemen. 
Jochem: ja zoals het onderhoud van de zonnepanelen (hebben panelen onderhoud nodig en wanneer).  
Maar als jullie de nieuwbouwwoningen zien in het dorp hoe zie je die dan, vind je ze mooi, functioneel?  
 Opmerking: ik denk dat iedereen een eigen beeld/ voorkeur van een woning of een tuin heeft.  
 
De voorzitter bedankt Jochum voor de uitleg en sowieso bedankt dat je bij deze vergadering aanwezig was.  
 Opmerking: het is fijn dat een Raad van Commissaris zich een keer in een jaarvergadering laat zien, het 

is erg belangrijk dat zo iemand aanwezig is. 
 
? Wat doet de Woonbond precies. 
Ans: de Woonbond is de stem van hurend Nederland. We zitten aan tafel bij diverse instanties. Daarnaast 
ondersteunen we in het land de Huurdersorganisaties. Een Huurdersorganisatie moet over veel dingen wat 
vinden wat veel achtergrond en kennis vraagt, waar ze de Woonbond voor kunnen vragen. Wij geven dan 
advies. De Woonbond is een vereniging, de leden bepalen mee wat het beleid van de Woonbond is. We 
geven tijdschriften uit voor zowel huurders als Huurdersorganisaties, daarnaast is veel informatie op onze 
website te vinden. Het mooie is dat de informatie altijd klopt. Tevens vraag ik aandacht voor de vacatures 
die ‘De Pan’ nog open heeft staan. Kijk eens rond of iemand bestuurslid wil worden.  
 
 Opmerking: het is moeilijk om de huurders betrokken te laten raken bij een bewonersraad.  
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Marion: in Someren zitten we met de gemeente aan tafel over projecten, het bouwen etc. Het zou mooi zijn 
als mensen uit Someren aan ‘De Pan’ deel zouden willen nemen. Dat is echt hard nodig.  
Ben Brugman (penningmeester, Cranendonck): zit bij de prestatieafspraken van Asten en Someren maar 
weet vaak niet om welk gedeelte van het dorp het gaat.  
 
Marion: Er komt een nieuwe omgevingswet, dit is iets van de Overheid. De participatie van de woning wordt 
belicht en waar woCom zich aan moet houden. Je mag niet afdwingen maar meepraten / participeren. 
WoCom is er mee aan het experimenteren.  
 
Huishoudelijke mededeling: op YouTube staan diverse filmpjes van ‘De Pan’, gemaakt door Christ Jacobs. 
Tijdens deze vergadering werden filmopnames en foto’s gemaakt. Als iemand bezwaar heeft dat dit op 
onze website wordt gezet dan graag nu aangeven.  
>> Er heeft niemand bezwaar. 
 
SLUITING 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/ haar aanwezigheid, interesse en inbreng. Speciaal woord van dank 
voor Ans Verstappen (Woonbond);  Marion Vereijken (woCom) en Jochum Deuten (Raad van 
Commissaris) dat ze de tijd hebben genomen om hier aanwezig te zijn.  
Verder wenst de voorzitter om 21.45 uur iedereen een behouden thuiskomst en sluit de vergadering.  
 


