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5 - 14 oktober  - Uitbrengen van uw stem voor de clubkascampagne door leden van Rabobank Peel Noord 
Dinsdag 10 okt. - Inloopavond in het Buurthuis van 19.00 – 21.00 voor vragen en inschrijvingen voor de 
    nieuwe huizen van woCom en Cedrus Vastgoed B.V.. Er staan informatiestandjes. 
Zondag 26 nov. - Biljart, kaart-, bordspelen en ‘buurt’middag voor alleengaanden in het Buurthuis. 
Vrijdag 1 dec.  - Sluitingsdatum voor inschrijving voor glasvezel in  buitengebied. www.mabib.nl/gemeente/laarbeek/  

 
 
 

Op zondag 1 oktober heeft het jaarlijkse 
‘alleengaanden-diner’ plaats gevonden in de 
foyer van ‘t Buurthuis. Werkgr. ‘Koken voor …’ 
heeft alle 35 alleengaanden met een 
uitgebreid 4-gangen diner verrast. Het was 
allemaal heerlijk en het werd zeer 
gewaardeerd dat iedereen op zondag 
ontvangen werd. Hartelijk dank Maria 
Eeuwes,  Toos van Lieshout, Marieke Hulsen 
en Gerda Sanders voor het koken van de 
feestelijke maaltijd. 
Op 26 nov. wordt er wederom een gezellige 
middag in het Buurthuis georganiseerd. Men 
kan er kaarten, biljarten, sjoelen of gewoon 
lekker buurten. Dus ook voor alleengaande 
heren is het zeker de moeite waard. Voor 
gebak, hapjes en drankjes wordt gezorgd. 
Kosten 7,50. Iedereen is welkom van 13.00 
uur tot 17.00 uur.  
Geef u daarom op, als het kan graag per mail, 
bij: 
Lies Berkvens  0499 421351  emberkvens@onsbrabantnet.nl  
Gerda van den Heuvel  06 14437369 gerdinia@hotmail.com  
Marietje van der Linden  0499 421654   m.vanderlinden@onsbrabantnet.nl 
Omdat er onkosten worden gemaakt gaat de organisatie er van uit dat bij late afzeggingen het bedrag wordt betaald. 

  
 
 

Nadat al eerder het plan bekend werd van de te bouwen huurwoningen bij het klooster, ligt nu ook het nieuwe plan 
voor sociale huurwoningen op D’n Hoge Suute, van woningcorporatie WoCom klaar. Dit geldt eveneens voor de vrije 
sector huur- en koopwoningen van Cedrus Vastgoed B.V. Voor dit laatste project kan nu al ingeschreven worden. De 
procedure van toewijzing is bij Cedrus nog niet bekend maar u kunt maar alvast hoog op de lijst staan. Dus haast is 
geboden. Bij deze digitale Nieuwsflits vindt u in de bijlage de huur- en koopinschrijfformulieren van Cedrus. Ook liggen 
deze in het Buurthuis. Voor meer info zie www.hogesuute.nl . (zie downloadknop). 
Om in aanmerking te kunnen komen voor de sociale huurwoningen van de woCom, dient u zich bij www.wooniezie.nl 
in te schrijven. Dit is de gezamenlijke woningsite van coöperaties in de omgeving. Als u daar bent ingeschreven dan 
bent u tevens bij woCom ingeschreven. Er wordt gevraagd om een ‘inkomensverklaring’ van de belastingdienst. Die 
moet elke volwassen persoon aanleveren. De aanvraag is gratis, maar duurt wel 5 dagen. Begin daar dus mee. U kunt 
het ook zelf berekenen door digitaal bij de belastingdienst uw gegevens in te vullen.  
Inwoners uit het buitengebied, die net buiten Mariahout in Zijtaart en St. Oedenrode wonen kunnen zowel voor vrije 
sector woningen als ook voor de sociale huurwoningen van de woCom in aanmerking komen, tenzij andere 
regelgeving bij de aangeboden huizen wordt vermeld. 
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Belangrijk is te weten dat er op dinsdag 10 oktober een inloopavond wordt georganiseerd in het Buurthuis van 
19.00 – 21.00 uur, waar zowel de woCom als ook Cedrus Vastgoed B.V. met een informatiestandje zal staan. Kom 
met al uw vragen en schrijf u in als u interesse hebt in een vrije sector huis. De huizen zijn voor jong tot oud.  
 

Het is goed dat beide organisaties inzicht krijgen hoe de woonbehoefte in Mariahout momenteel is. Dat geldt ook voor 
Z.O.D.. Graag horen de bestuursleden van ZOD welke interesse u heeft en of deze ook voor de woningen bij het 
klooster geldt. Geef dat a.u.b. door aan de aanwezige bestuursleden op die info-avond. Alvast hartelijk dank. 
 
 
 

 
1. Klooster; huurwoningen van Stichting Erfgoed Glorieux 
De aanvraag van het woningplan ligt momenteel ter beoordeling bij de gemeente. Deze aanvraag omvat 
huurwoningen, waarvan 4 in het huidige klooster en 7 huisjes met slaapkamer en badkamer beneden. Er zijn zowel 
vrije sector- als sociale huurwoningen; dus bestemd voor diverse inkomensgroepen. 
Alle woningen zijn energieneutraal door de aanwezigheid van o.a. zonnepanelen. Er hoeven dus geen kosten voor 
elektra gemaakt worden. Er komt geen gas. De toekomstige gemeenschap moet de intentie hebben om 'zorg' voor 
elkaar en voor de directe omgeving te hebben. In overleg met de bewoners kan er gestreefd worden naar een leefbare 
woonsfeer. Stichting Erfgoed Glorieux houdt u op de hoogte als er meer bekend wordt. 
 

2. Woningcorporatie woCom 
Er worden 8 sociale huurwoningen gebouwd; hiervan zijn 6 woningen bestemd voor 1- en 2-persoons-huishoudens en 
2 woningen voor 3- of meerpersoonshuishoudens. 
 

Waar moet u rekening mee houden? 
1. U moet ingeschreven staan bij woningtoewijzingssite Wooniezie: Zie www.wooniezie.nl/inschrijven/inschrijven/ 
2. Bij de toewijzing van een sociale huurwoning kijkt een woningcorporatie naar het huishoudinkomen van u en uw 
eventuele partner. Bij de berekening van uw huishoudinkomen wordt uitgegaan van het ‘verzamelinkomen’ dat de 
belastingdienst gebruikt. (max. tot € 36.165,-). Het verzamelinkomen wordt berekend uit: inkomen uit werk + woning, 
inkomen uit dividend + aandelen, inkomen uit sparen + beleggen (dus niet het hele spaargeld, maar de rente ervan!). 
U kunt dit inkomen aflezen op de ‘inkomensverklaring’ die u na aanvraag bij de belastingdienst ontvangt. 
Uitzonderingen worden o.a. gemaakt voor voltijdstudenten, mensen met bepaalde zorgindicaties en statushouders. 
Voor hen vervalt deze financiële grens. Deze woningen zijn daarom niet alleen aantrekkelijk voor senioren maar ook 
voor startende (studerende) jongeren.  
   

3. Cedrus Vastgoed B.V.  
Deze vastgoed maatschappij uit Beek en Donk biedt 3 koopwoningen en 9 vrije sector huurwoningen aan.  
De verkoopprijs van de koopwoningen ligt rond de € 200.000,- vrij op naam.  
De huurprijs is hoger dan de sociale huurgrens van sociale huurwoningen. Vrije sector huurwoningen hebben een huur 
vanaf € 710,68 (prijspeil 2017). U kunt een vrije sector huurwoning huren met een jaarinkomen vanaf € 36.166 
(prijspeil 2017). De huurprijs moet nog worden vastgesteld en is afhankelijk van mogelijke aanpassingen als 
slaapkamer en badkamer beneden. Ook de selectieprocedure is nog niet bekend.  
 

 
Allereerst feliciteert ZOD de gemeente en haar vele vrijwilligers met de kwalificatie ‘Goud’ voor de groenste gemeente 
van Europa. Ook John Heesakkers van ZOD-werkgroep ‘Natuur en Recreatie’ is hier nauw bij betrokken geweest. Alle 
kernen mogen nu van deze ‘optimistische groensfeer’ gaan meegenieten. Daarom roept ZOD alle buurtverenigingen of 
buurtbewoners op om, in het kader van ‘GroenStrijd 2.0, daar fleurt je buurt van op!’ plannen in te leveren bij de 
gemeente ter verbetering van de voortuinen en groenstroken in hun buurt. Entente betekent verbondenheid. Naast 
het ‘groene’ einddoel, is het ‘samen de schouders er onder zetten’ zeker zo belangrijk, want ‘Groen verbindt’. Dit locale 
initiatief wordt ondersteund door de gemeente, plaatselijke ondernemers en de dorpsraden.  
Wat is de bedoeling? Buurtbewoners maken, samen met een coach (een lokale groenondernemer), een plan voor het 
vergroenen van hun straat. Denk daarbij aan het aanplanten van kale boomspiegels, het plaatsen van plantenbakken 
of andere creatieve manieren om groen en kleur in je buurt te brengen. De kosten van de aanplant zijn voor de 
gemeente, de buurtbewoners houden het groen zelf bij.  
 

Voor vragen kunt u terecht bij de gemeente.   
Ook vereniging Zorg om het Dorp wil zeker met u meedenken; wij staan open voor vragen. 
Voor meer info zie Mooi Laarbeekkrant van 21 sept. http://paper.mooilaarbeek.nl/open/31c8505a#p16 pag. 1 en 15. 
Voor de spelregels van de GroenStrijd, zie  www.laarbeek.nl/groenstrijd   
 

Van Entente Florale naar Entente Locale 

 

Omschrijving ‘Woonprojecten’ en achtergrondinfo 
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