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50 studentenkamers 
in 10 weken

De Greente-Zuid is weer als nieuw

Wij wensen 
u een 

fijne vakantie!
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CONVENANT 
     ENERGIEBESPARING 
CORPORATIESECTOR

Oost Flevoland 
Woondiensten
Postbus 89, 8250 AB  Dronten
De Noord 47, Dronten
woondiensten@ofw.nl  |  www.ofw.nl 
T 0321 - 38 55 00  |  F 0321 - 31 77 33

Openingstijden
Ma t/ m vrij 08.30 - 13.00 uur
Ma t/ m vrij 13.00 - 17.00 uur op afspraak

Feenstra verwarming 
(cv-reparaties) T 088 – 84 55 000

Jalinen Rioleringswerkzaam heden 
(rioolverstoppingen) T 0321 - 31 37 23

CITO Glasservice (glasschade) 
T 0800 - 0909000 (gratis) 

Alarmnummer
Uitsluitend voor onderhouds meldingen 
die niet kunnen wachten tot de 
eerst volgende werkdag van OFW  
T 0320 – 25 71 57

Wijkkantoor Biddinghuizen
De Baan 33 | Spreekuur: 
woensdag 13.00-14.00 uur

Wijkkantoor Swifterbant
De Heraldiek 2 | Spreekuur: 
dinsdag 13.00-14.00 uur

OFW heeft waarschijnlijk als eerste woningcorpo-
ratie het Convenant Energiebesparing woning-
corporaties gerealiseerd. Waarom is dit belangrijk 
voor u? Drie redenen.
1. Het klimaat gaat ons allemaal aan. Niet voor 

niets worden er op wereldschaal akkoorden 
over gesloten in Parijs. Dat lukt eigenlijk met 
niets anders. Er is echt iets aan de hand en 
we willen toch graag dat onze kinderen en 
kleinkinderen ook een goed en gezond leven 
hebben.

2. Energiekosten maken een groot deel uit van de 
woonlasten. Dit geldt zeker voor mensen met 
een smalle beurs. Voor hen tikken de kosten 
verhoudingsgewijs zwaarder aan. Bovendien 
krijgt men op energiekosten geen huurtoeslag. 
Onze huurders hebben sinds 2008 gemiddeld 
34% bespaard op de gasrekening. Dit is de 
werkelijke besparing, zoals Liander dit heeft 
berekend. Het gasgebruik is gemiddeld met 
een derde teruggebracht. Dat gaat om zo’n 
500m3. Hierdoor heeft ons bezit gemiddeld 
een energielabel B met een index van 1,29.1 
Hiermee zitten onze huurwoningen onder de 
gestelde doelstelling van het energie-akkoord.

 Door het plaatsen van zonnepanelen kunnen 
bewoners ook aanzienlijk besparen op hun 
elektragebruik. Bewoners die geïnteresseerd 

 zijn, kunnen dit 
aangeven via de OFW 
website. Er is nu al veel 
belangstelling.

3. Goede woningisolatie 
draagt bij aan het wooncomfort en een beter 
binnenklimaat. OFW verhuurt geen open 
verbrandingstoestellen meer; wel zo veilig!

Het valt op dat onze huurders hun huis energie-
bewust bewonen. Dat is een compliment waard. 
De goede voorlichting van de energieambas-
sadeurs van de Woonbond en HBV draagt hier 
zeker aan bij. Zuinig stoken, goed ventileren en 
het toch behaaglijk hebben, is onderdeel van de 
succesformule. 

1 De index is berekend volgens de nieuwe methodiek van 

nader voorschrift. De norm voor de te behalen index ligt 20% 

onder de bovengrens van label B. 

Truus Sweringa
directeur bestuurder
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juli | augustus | september  2017

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT

Dronten

De Kievit 4 t/m 30, 34 t/m 64 en 74, Lancaster-
dreef 116 t/m 148, De Morinel 258 t/m 276, 296 
t/m 304, 308 t/m 334, 338 t/m 360, 366 t/m 384, 
406 t/m 414, 420 t/m 444, De Morinel 268A t/m 
268F, 362A t/m 362F, De Oeverloper 367 t/m 
381,437 t/m 445, De Oeverloper 355At/m 355H, 
Sparlinghof 1 t/m 123, Het Tussendek 1 t/m 5, 11 
t/m 17, 21 t/m 25, 31 t/m 53, 57 t/m 81, 85 t/m 99

Biddinghuizen

Koolzaadhof 27 t/m 67, 71 t/m 89, 82, 84, 
88 t/m 98, 93 t/m 105, 106 t/m 110, 120, 146 t/m 
158, 192 t/m 196, 200 en De Tas 1 t/m 55.

Swifterbant

Annemoonstraat 3, 17, Het Blazoen 2, 10, 
Crocusstraat 3, 8, 11, Dahliastraat 9, Gladiool-
straat 2, 6, 8, Granietstraat 4 t/m 8, 12 t/m 16, 
De Greente 1 t/m 37, Hyacintstraat 5, 19, 
Irisstraat 7, 9, Koraalstraat 6, 8, 12 t/m 16, 
De Lange Streek 31 t/m 53, Narcisstraat 4, 
Ranonkelstraat 21 en De Vendelier 4, 16

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
KLEINE BEURT

Dronten

Baskenstraat 5 t/m 11, 15, 19 t/m 33, 
Commandeurstraat  1 t/m 31, 2 t/m 12, 18, 32, 
Harpoenierstraat 1 t/m 9, 13, 17, 19, 23 t/m 31, 
Kampanje 1 t/m 15, 21 t/m 49, Walvisstraat 4 t/m 
14, 20 t/m 30

HERSTELLEN 
SCHOORSTEEN / METSELWERK

Swifterbant

Het Blazoen 2, 10, De Vendelier 4, 16

ONDERHOUD KLUSWIJZER

Houd zwermen fruitvliegjes op afstand met lavendel, knoflook, dille of basilicum. 
Doe afval in een afsluitbare emmer of vuilnisbak en maak die geregeld schoon. 
Wat ook helpt is een bakje azijn met water en een beetje handzeep met folie erover 
en gaatjes erin.

Zoemende en prikkende muggen hebben een hekel aan de geur citronella. Plaats 
daarom kaarsen of stokken met citronellageur, citroensap en citroenschillen in huis 
of op het terras. Overigens zijn azijn, wierook en lavendel ook een prima middel 
tegen deze insecten.

Wespen houden van zoetigheid. Zorg dat er geen fruit(afval) onbedekt staat en dat 
de vuilbak afgesloten is. Bestrijden kan ook: maak van een doorgesneden plastic 
fles een val met daarin wat limonade en zet deze ver van het terras in de tuin.

Mieren komen overal. U houdt ze tegen door levensmiddelen te bewaren in 
afgesloten potten. Laat geen vuil vaatwerk staan en sluit afvalemmers goed af. 
Mierenlokdoosjes zorgen ervoor dat de mieren door de bestrijdende stof de hele 
kolonie besmetten.

Bij gevaar de gemeente bellen
In het algemeen geldt: bij hinder van ongedierte of insecten moet de bewoner in 
eerste instantie zelf de overlast aanpakken. De gemeente heeft daarbij wel een 
zorgplicht, wanneer gevaar optreedt voor de omgeving of voor de gezondheid.
Heeft u vragen over overlast van ongedierte of insecten? Neem contact op met
OFW of de gemeente Dronten.

HOUD INSECTEN BUITEN 
DE DEUR
In en rondom het huis verschijnen zeker ook in 

de zomerperiode ongewenste diertjes of insecten. 

Met eenvoudige tips houdt u deze lastposten 

buiten de deur. 



2016: Onze resultaten

Betaalbaarheid
Gematigd huurbeleid
primaire doelgroep:

meer dan 97%
van onze woningen hebben
een streefhuur onder de
geldende huurtoeslaggrenzen

Duurzaamheid
woningen
Gemiddeld
energielabel

B-

% woningen toegewezen
aan doelgroep (< €35.739)

96%
Aantal huishoudens 
aan een woning
geholpen

329

Huisvesting
statushouders

66
(taakstelling: 94)

Start modernisering 

95
woningen  
Greente Zuid
A / A+ -label

150
 cv ketels
 vervangen

We werken aan digitalisering:
Nieuwe website en
woningzoekendenportaal. 

WAT WE DOEN 

WIE WE ZIJN
Woning beschikbaar
voor woningzoekende

Binnen 2 jaar

Aantal
verhuureenheden

4.799
Woningtypen

65%
eengezinswoningen

15%
seniorenwoningen

Aantal
medewerkers

49 (43,3 fte)

Facebook

477 volgers

Landelijk laagste gasverbruik

Landelijk 428Mj/m2

OFW 309Mj/m2

Bedrijfslasten per verhuureenheid in euro’s

OFW: 1.018
Landelijk gemiddelde 2015: 1.195

Aantal verkochte
woningen
 45

>

>

HIGHLIGHTS>

Score klant-
tevredenheid

Zonnepanelen

Op 60woningen

Modernisering
Minister Blok leverde de modernisering 

van de137Chaletwoningen op   

Langdurig werken
aan duurzaamheid
Duurzaam Bouwen
Award gewonnen

Sociaal wijkbeheerder
in de buurt

Nieuw 
woonruimte-

verdeelsysteem
voor woningzoekenden

KWH: 7,9

Aantal
stagiairs

19

Dagelijks
onderhoud
2004 woningen
bezocht

Planmatig onderhoud
1.006 woningen geschilderd
Bewonerstevredenheid: 7,8

35.500 m2

2.000 liter verf

Huurinkomsten
in euro’s

32.112.000

Prestatie-
afspraken
gemaakt met
gemeente
en HBV
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VERLAAN START BOUW 
       STUDENTENWONINGEN
Nico Verlaan, wethouder Gemeente Dronten, klom op 13 juni in een 
hoogwerker en doopte de bouwplaats op studentikoze wijze met een flesje 
bier. Daarmee startte hij de bouw van de 50 studentenkamers op het terrein 
van de Aeres Hogeschool in Dronten. Ook had hij nog een leuk nieuwtje. 

PROJECT IN BEELD
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Een bijzonder project is het. We 
kijken naar een leeg grasveld en 10 
weken later staan de woningen er 
kant en klaar. Hoe is het mogelijk?

Bijzonder bouwen
OFW is een samenwerking aangegaan 
met Ballast Nedam. Zij bouwen zoge-
naamde IQ-woningen grotendeels in 
de fabriek. Op vrachtwagens worden 
de units naar Dronten gereden en 
geplaatst met keuken en badkamer. 
Ter plekke wordt de buitenkant 
gemetseld. Begin september kunnen 
de studenten er zo intrekken. 

Mooie samenwerking
Truus Sweringa (directeur-bestuurder 
OFW): “Wij zijn er ontzettend trots 
op dat we samen met onze part-
ners; de gemeente Dronten, Aeres 
Hogeschool, Architect Brink & Fleer 
en Ballast Nedam er zo snel voor 

hebben kunnen zorgen dat de 
studenten passende woonruimte 
hebben.”

Over het project
Op het Agripark in Dronten bouwt 
OFW 10 woningen met 50 studen-
tenkamers. Als gemeente, Aeres 
Hogeschool en OFW zien we het 
belang van huisvesting voor jongeren. 

En een bijzondere doelgroep daarin 
is studenten. Met de bouw van dit 
project geeft OFW invulling aan deze 
behoefte. 

Nog meer kamers
Wethouder Verlaan kondigde tijdens 
deze officiële start ook nog eens aan 

dat het hier niet bij blijft. “Met enthou-
siasme kan ik u meedelen dat OFW, 
Aeres en de gemeente zijn overeen-
gekomen om nog eens 35 kamer 
te gaan bouwen.” Naar verwachting 
worden deze woningen aan het eind 
van 2017 opgeleverd. 

Aeres Hogeschool groeit door
Komend schooljaar zullen zo’n 2200 

studenten, waaronder ruim 700 1e 
jaars, in Dronten studeren. Aeres en 
OFW zijn met elkaar in gesprek over 
mogelijke volgende bouwfasen om 
deze groei verder op te vangen.

“We gaan nog eens 35 kamers bouwen.’’ 
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“We gaan nog eens 35 kamers bouwen.’’ 



Al sinds 1996, als eerste bewoners, woont het Dronter 
stel in appartementencomplex De Werf aan de Galjoen-
straat. Deze zomer zijn ze 50 jaar getrouwd. Het geheim? 
“Elkaar de ruimte geven”, lacht Jeltje Kruize (72). Waar 
haar man Dick (73) graag mag fietsen en bij voetbalclub 
Reaal Dronten actief is, houdt Jeltje van de vissport. 
Inmiddels heeft ze maar liefst acht hengels en geeft ze les 
aan kinderen vanuit de Hengelsportvereniging Lelystad-
Dronten. Weer of geen weer, is ze dus te vinden aan onze 
waterkanten.

Thuis een lekkerbekje
“Vroeger ging ik wel eens met mijn vader vissen. Daarna 
lange tijd niet meer, totdat een kennis vroeg of ik in 
Dronten mee wilde met de 55+-visclub. Toen ben ik weer 
begonnen. Die rust en natuur is prachtig; er zat eens een 

Een eigen tuin heb je niet 
nodig, als je volop geniet 
van een eindje fietsen of 
dagje vissen. Zo zijn Jeltje 
en Dick Kruize heel 
tevreden met hun 
appartement in De Werf 
in Dronten.

  DE KRUIZES 
GEVEN ELKAAR DE RUIMTE

ijsvogeltje op mijn hengel. Laatst begon ik om 5 uur ’s 
morgens aan de Lage Vaart en gingen we door tot 16.00 
uur”, verhaalt de kwieke senior. “Maar we hebben geen 
vis gezien.” Toch bewijzen de visbokaal en de foto van een 
meter lange meerval dat ze wel eens beet heeft. Elke vis 
gaat terug het water in. “Thuis eten we wel een lekker-
bekje.”

Niet altijd op je stoel zitten
Eenmaal terug in De Werf is er nog energie voor de 
bingo, etentjes en andere evenementen van de lief&leed-
club. “Ach, je moet niet altijd op je stoel zitten”, lacht het 
commissielid. “En ik doe het niet alleen; we zijn met z’n 
vieren en mijn man helpt graag mee. Het leuke is dat er 
steeds meer bewoners meedoen. Een teken dat mensen 
het hier naar hun zin hebben!”

HUURDER IN BEELD8
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  DE KRUIZES 
GEVEN ELKAAR DE RUIMTE
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Een goed onderhouden staat netjes, voorkomt 
ongedierte en heeft een positieve uitstraling op de 
buurt. De meeste inwoners van de gemeente Dronten 
hebben hun tuin goed op orde. Maar er zijn ook 
tuinen die er verwaarloosd bij liggen.

Dronten heeft grote tuinen
Wout Kranen, manager Wonen schetst de situatie 
voor OFW. ‘’Onze woningen hebben relatief grote 
tuinen, omdat veel bewoners in die tijd graag een 
groentetuin wilden. Nu vinden mensen het al snel veel 
moeite en geld kosten. Sommigen kunnen het niet zelf 
onderhouden, omdat ze er geen kennis van hebben of 
niet in staat zijn het te doen. Samen met de netwerk-
partners wil OFW daarom kijken hoe we dit tuinonder-
houd kunnen aanpakken.’’

    HOE HOUDEN WE 
ONZE TUINEN OP ORDE?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elke OFW-huurder zijn/haar 
tuin netjes op orde kan hebben? Een aantal betrokkenen heeft 
ideeën geplant tijdens een bijeenkomst in de Open Hof in Dronten 
op 19 april.
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IN GESPREK MET

Dinand Ekkel, lector Groene en Vitale stad, 
Aeres Hogeschool
‘’Een groene omgeving is goed voor de luchtkwali-
teit en sociale samenhang in de buurt. Hoe groener 
de buurt, hoe gezonder het gevoel. Daarnaast 
bevordert groen de lichamelijke beweging en werkt 
het stressverlagend.’’

Jaap Dooper, adviseur Donkergroen Dronten
“Bij elke tuin komt onderhoud kijken, maar je kunt 
het wel beperken. Door de juiste beplantingskeuze 
en ontwerp kan er een onderhoudsarme tuin 
ontstaan. Ik kan me voorstellen dat je bewoners 
een aantal voorbeelden van eenvoudige standaard-
tuinen voorlegt, die je kunt laten aanleggen en 
periodiek onderhouden.”

Winanda Wouda, projectleider ‘Tuinen’ 
De Meerpaal Dronten
‘’Wij hebben tijdens DrontenDoet! met het Wijknet-
werk Dronten Midden en enkele bewoners van het 
Asielzoekerscentrum een paar tuinen onder handen 
genomen. Onder begeleiding van een deskundige 
vrijwilliger hebben we bij kwetsbare woningbezit-
ters achterstallig tuinonderhoud verricht. Inmiddels 
knappen we elke twee weken een tuin van een OFW-
huurwoning op bij mensen die het zelf niet kunnen.’’

Gert Jan van Tilburg, voorzitter Wijk- & buurt-
beheer, Dorpsbelangen Biddinghuizen
‘’Als ik door het dorp loop, zie ik wel verschil. Toch 
denk ik dat je niet direct moet oordelen over onder-
houd. Liever pleit ik voor enkele commissieleden 
die bewoners vragen naar hun tuinbeleving. Dan 
pas weet je waarom iemand de tuin op die manier 
onderhoudt.’’
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OOK ‘S ZOMERS  
     FRISSE LUCHT

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Het klinkt misschien raar, maar als je bijvoorbeeld astma 
of de chronische longziekte COPD hebt, kan de zomer wel 
eens erg lang duren. Buiten een vervelende zomerkwaal 
als hooikoorts kunnen mensen ook hinder ondervinden 
van rook van barbecues of vuurkorven. Denk naast 
mensen met luchtwegproblemen ook aan de schone 
was van de buren die buiten lekker uitwaait. Daarom 
onze oproep om (ook) ’s zomers rekening met elkaar te 
houden. Het is een kleine moeite, maar lucht voor velen 
letterlijk ontzettend op. 

Rook in de slaapkamer
Als u graag in de zomer ‘s avonds buiten zit en elke avond 
de vuurkorf aansteekt, dan neemt niet iedereen u dat in 
dank af. Zeker niet als het warm weer is en de rook via 
de openstaande ramen de slaapkamer binnendringt. 
Niemand zit op die onaangename rokerige lucht in huis 
te wachten. Een enkele keer zal geen probleem zijn voor 
de meesten, maar komt dit vaak voor, dan is dit behoorlijk 

10
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De zomer is voor de meeste mensen dé tijd van het 
jaar. Heerlijk genieten van je tuin of balkon en lekker 
barbecueën. En wordt het bij het naborrelen wat fris, 
dan gaat de houtkorf aan. Dat klinkt goed, maar voor 
sommigen kan het een ergernis zijn.

frustrerend. U kunt niet verwachten dat omwonenden de 
ramen maar moeten dichthouden, omdat u de vuurkorf 
zo gezellig vindt.

Pas op met open vuur
Let op: een vuurkorf mag nooit aangezet worden in een 
droge tijd, vertelt de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) van de gemeente Dronten. Heeft het dus lang 
niet geregend in de zomer, dan mag u geen open vuur 
ontsteken. Dit is om brandgevaar te voorkomen. Een 
vuurspetter van uw vuurkorf kan bijvoorbeeld tegen de 
coniferenhaag van uw buren terecht komen en brand 
veroorzaken. En dan bent u verantwoordelijk voor alle 
kosten die de brand heeft veroorzaakt. Houd daar dus 
ook rekening mee.

Huurders Belangen Vereniging 
Postbus 193 
8250 AD Dronten
06 - 81 37 54 69
www.huurdersbelangenvereniging.nl

Bent u van plan 
te barbecueën of de 

vuurkorf aan te zetten, 
informeer uw buren even. 

Een kleine moeite maar een heel 
groot plezier. Zo kan iedereen 
genieten van het mooie weer, 

schone was en een goede 
nachtrust met lekkere koele 
lucht die ‘s nachts zachtjes 

de slaapkamer inwaait.
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Manager Projecten Marco Kersing van OFW weet dat 
sommige achterpaden een onaangenaam gevoel 
kunnen opleveren. “De laatste jaren nemen we die 
paden daarom al mee bij moderniseringen, zoals De 
Greente-Zuid in Swifterbant. Daar was al jaren minder 
onderhoud aan gepleegd. We hebben de bestrating 
opnieuw aangelegd en verlichting geïnstalleerd.”

Out-of-the-box denken
Voor de overige achterpaden wilde Kersing ook kijken 
naar andere mogelijkheden. Daarom is het Almere 
College uit Dronten gevraagd. “Op hun technasium 
bedenken leerlingen out-of-the-box oplossingen. Het 
is prachtig dat de school investeert om bij die jongens 
en meisjes interesse in techniek te ontwikkelen. Er is 
behoefte aan mensen die duurzame en betaalbare 
oplossingen bedenken waar we als samenleving echt 
iets aan hebben.” Kersing is blij met de zes beste 
ontwerpen die de werkgroepjes op 10 april jl. hebben 
gepresenteerd: “Er zitten inspirerende ideeën bij. 
We gaan er met onze Huurders Belangen Vereniging 
verder over nadenken.”

“Actueel probleem in de buurt”
Docent Frans Meerse is met zestig tweedeklasleer-
lingen op excursie geweest bij diverse buurten om het 
probleem te ervaren. Meerse is blij met de samenwer-

   ACHTERPADEN-AANPAK 
         ALS LEUK HUISWERK

Een losliggende stoeptegel, overhangend groen en matige 
verlichting. Hoe zorg je als OFW dat bewoners veilig en vertrouwd 
hun achterpad betreden? Scholieren van het Almere College 
denken en doen mee.

11

king met OFW. “De meerwaarde van onze leerlingen 
is dat ze niet geremd worden door kosten of beper-
kende ervaringen. Ze denken juist buiten de kaders 
om met ideeën over bijvoorbeeld tegelverlichting. De 
leerlingen hebben veel geleerd van dit project, waarin 
ze met bewoners gesproken hebben en een ontwerp 
moesten presenteren. Het mooie van deze achter-
paden is dat het een actueel probleem is. Daarnaast 
wonen veel leerlingen in die woningen of in de buurt. 
Ze kunnen het dus op de voet volgen.”



DE NIEUWE ENERGIE 
       IN DE GREENTE-ZUID
Het gemoderniseerde project De Greente-Zuid in Swifterbant is op 
14 juni officieel opgeleverd. Verschillende betrokkenen kijken terug 
op een jaar waarin veel gebeurd is.

PROJECT IN BEELD
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Vanaf september 2016 hebben 95 woningen een flinke 
modernisering ondergaan. Het gaat om huizen in de 
Zuidsingel, Gletsjerstraat, Keileemstraat, Morenestraat, 
De Lange Streek en De Greente. De ruim vijftig jaar oude 
woningen hebben dankzij de isolatiemaatregelen (dak, 
kozijnen, beglazing en buitengevel) nu allemaal een 
energie-index van 0.56 tot 0.95. De vier types blokwo-
ningen hebben dankzij het verschillende stucwerk en/of 
steenstrips en kleurpallet nog steeds een eigen gezicht. 

Dies Heuseveldt, bewoner
“We hebben lang in de rommel gezeten, maar achteraf 
is het prachtig geworden. Dat geldt ook voor de nieuwe 
keuken, badkamer, toilet en hogere borstwering achter. 
De binnenafwerking was nog een flinke klus voor ons, 
maar het was de moeite waard. Dat hoor ik ook van 
buren en via de Bewonerscommissie. De verwarming 
heb ik bijvoorbeeld al niet meer aan hoeven zetten in 
maart. Het energieverbruik scheelt de helft.” 

Martijn Dijkman, beleidsmedewerker 
Groentechniek Gemeente Dronten
“Periodiek hebben de bestrating en het groen groot 
onderhoud nodig. Ook bij De Greente-Zuid wilden 
we de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk 
beperken. Daarom zijn we aangehaakt bij de moder-
nisering door OFW. Dan heb je alles in één keer. We 
hebben goed gehoor kunnen geven aan de wensen van 
de Bewonerscommissie. Zo mogen de bewoners straks 
uit onze voorselectie kiezen welke bomen en heesters 
we planten in de groenvakken.”

Ruth Lokhorst, hoofduitvoerder Salverda
“De woningen zijn flink opgeknapt, in een modern tintje. En we hebben de strakke planning gehaald. Dat betekent 
ook dat het voor de bewoners zwaar was, als er tien weken lang dagelijks andere mensen in je huis aan de slag 
zijn. Vanuit de bouwkeet hebben we als team een band met de buurt opgebouwd. Van ‘brandjes blussen’ tot de 
planning aanpassen door persoonlijke omstandigheden. Onze zichtbaarheid vind ik belangrijk, dus kwam ik ook 
buiten werktijden in de wijk. De Greente-Zuid voelde als een thuis.”

Marjolijn van Woerkom, woonconsulent OFW
“De oplevering is geweest, hoewel we bij enkele 
woningen nog de laatste punten netjes afhandelen. Het 
was een mooi project, met goede samenwerking tussen 
OFW, Salverda, Gemeente Dronten, de HBV en Bewo-
nerscommissie en medewerking van de bewoners. Maar 
ik weet ook dat velen flinke overlast ervaren hebben. Je 
bent immers enkele weken je voorzieningen en privacy 
kwijt. Toch hoop ik dat de bewoners over een jaar 
merken in de lagere energielasten en het toegenomen 
wooncomfort dat het de moeite waard is geweest.”
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Anne van Splunter, bewoner
“We zijn dik tevreden over het traject en hoe mooi het 
geworden is. Vanuit de Bewonerscommissie was er 
steeds goed overleg met OFW en Salverda. Natuurlijk 
waren er discussiepuntjes, maar alles was bespreek-
baar. Erg fijn is dat het dankzij de isolatie zomers lekker 
koel is; vorig jaar was het bloedheet. Ook hebben we 
tien zonnepanelen laten leggen. Voor mij telt dat het 
de maandlasten naar beneden brengt en je helpt het 
milieu er mee.” 
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OFW-WONINGEN 
     ERG DUURZAAM
Marnix Norder, voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties, feliciteerde 
OFW met haar duurzame woningen. Tijdens zijn bezoek aan ons konden we hem met 
trots vertellen dat we inmiddels 34% energie hebben bespaard voor onze huurders.

We zijn al meer dan 10 jaar druk met 
het moderniseren van woningen. 
Dit pakken we integraal aan. Dat 
betekent dat zodra woningen toe zijn 
aan groot onderhoud je kijkt wat je 
nog meer kunt doen. “We kijken bij 
elke uitgave hoe je verduurzaming 
daarin kunt betrekken. We pakken de 
buitenschil in een keer aan, dus dak, 
vloer en muurisolatie. Huurders zien 
dit terug op hun energierekening; dit 

scheelt in hun portemonnee” zegt 
directeur-bestuurder OFW Truus 
Sweringa.

Energiedoelstelling behaald
OFW is waarschijnlijk de eerste 
corporatie die het energieconve-
nant (Convenant Energiebesparing 
Corporatiesector) heeft behaald. 
Dit convenant is 10 oktober 2008 
getekend door Aedes, de Woonbond 

en de ministeries van VROM en WWI. 
In 2012 is het convenant vernieuwd. 
Een van de doelstellingen is 33% 
energiebesparing ten opzichte van 
2008. OFW kan met trots zeggen dat 
we inmiddels op 34% zitten.  
Tussen 2008–2016 hebben we 
541m3 gas gemiddeld per woning 
bespaard. Uitgaande van een 
gasprijs van € 0,65 per m3, is dat 
gemiddeld € 350 per woning. Voor 
velen gewoon veel geld. OFW voldoet 
ook aan de doelstellingen dat de 
woningen gemiddeld een ener-
gielabel B. hebben. En er zijn geen 
open verbrandingstoestellen meer in 
de woningen van OFW. Het doel van 
het convenant was om dit voor 2020 
te behalen. OFW is dus ruim op tijd. 

Trotse bewoners
Naast de besparing op energiekosten 
bieden energiezuinige woningen 
meer comfort en gezondheid. Ook 
zorgt het ervoor dat woningen 
meer toekomstwaarde hebben en 
bewoners trots zijn op hun woning. 
Bijzonder is ook dat er op andere 

Daadwerkelijk gasverbruik woningcorporaties. 

OFW = groene staafje helemaal links.
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plekken nog wel eens bewoners zijn 
die geen modernisering willen. In 
de gemeente Dronten wordt er juist 
om gevraagd. “Wanneer ben ik aan 
de beurt?” is een veelvoorkomende 
vraag.
Ook uit de enquête van de Huur-
ders Belangen Vereniging kwam het 
belang van een duurzame woning 
naar voren. Een van de vragen 
luidde: “In alle moderniseringspro-
jecten van OFW de afgelopen jaren is 
minimaal energielabel B gehaald en 
daar waar mogelijk zelfs een ener-
gielabel A. Dit om de energiekosten 

voor de huurders omlaag te krijgen. 
Hoe belangrijk is dit voor u als 
huurder?” Uit de antwoorden bleek 
dat bijna 90% van de huurders dit 
belangrijk vindt. 

En de toekomst?
We blijven voor duurzaamheid 
staan. Tot en met 2018 maken we 
de laatste moderniseringen van de 
jaren 60/begin jaren 70 woningen af. 
Ook investeren we in zonne panelen. 
Daarna gaan verder met de schilmo-
dernisering. We kijken daarbij naar 
de mogelijkheden van de NOM jas. 

Wat betekent dat dan? We willen 
woningen die evenveel energie 
opwekken dan er nodig is voor het 
huis en het huishouden. Een mooie 
nieuwe uitdaging. Met als doel om in 
2050 energieneutrale woningen te 
hebben.

Reacties huurders.

Meer weten?
Op onze website vindt u onder 
‘Over OFW’ de publicaties: ‘Energie-
neutraal’ en ‘Onderweg naar de 
toekomst’.

Truus Sweringa en Marnix Norder



KORT NIEUWS
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Zo’n vijftig huurders van OFW waren op dinsdag 30 mei j.l. aanwezig op onze halfjaarlijkse Bewonersavond. Aanwezigen 
konden in rondetafelgesprekken meepraten over de invulling van ons nieuwe Ondernemingsplan. Onderwerpen waren 
tuinonderhoud, huisvesting van statushouders, het woningaanbod voor senioren, gezond oud worden in Dronten, ener-
giebesparing, overlastaanpak en ten slotte de klantgerichtheid van OFW. Met de vele ideeën van de bewoners gaat OFW 
aan de slag in het Ondernemingsplan. Dank voor uw bijdrages. Eind dit jaar hopen we dit plan te presenteren.

HUURDERS ROND DE TAFEL 
TIJDENS BEWONERSAVOND

EN DE FOTOWINNAAR IS… CHANTAL WIJBENGA
Heeft u meegedaan aan onze fotowedstrijd? Dank voor uw enthousiasme. 
Er kan echter maar een de winnaar zijn, en dat is onze Dronter huurster 
Chantal Wijbenga. Met 29 likes op Facebook was haar foto van ‘ultiem 
thuis- of buurtgevoel’ het meest populair. Chantal: “Ik vind het leuk om ons 
huis gezellig in te richten, onder andere met tweedehandsspullen, die een 
sobere, maar stoere uitstraling hebben. Ik wist direct dat ik onze favoriete 
comfortabele zitstoel op de foto wilde zetten. Zowel mijn kinderen als ik 
zitten daar regelmatig lekker in. Het bijzettafeltje ernaast met daarop oude 
houten kandelaren hoort helemaal bij die fijne plek. Toch was ik best verrast 
met zoveel reacties. Leuk te zien dat anderen het ook mooi vinden.” Wout 
Kranen, manager Wonen, ging bij Chantal langs om een waardebon, bos 
bloemen en de ingelijste foto te overhandigen.

WORD OOK DIGISTERKER
Wilt u zelf uw zaken kunnen afhandelen? Digitale loketten geven de mogelijkheid om dit 
te doen wanneer u dit wilt. Wilt u leren hoe u gebruik kunt maken van digitale diensten 
van bijvoorbeeld de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Of wilt u een DigiD 
aanmaken en werken met Mijnoverheid.nl? De gratis cursus DigiSterker van FlevoMeer 
Bibliotheek, in samenwerking met Seniorweb, helpt u op weg. De cursus bestaat uit 4 
bijeenkomsten op woensdagmiddagen en start weer in september. Kijk op de website 
van de bibliotheek voor de verschillende data: www.flevomeerbibliotheek.nl/digisterker. 
U kunt zich ook inschrijven bij de balie in de bibliotheek.

SLUITING WIJKKANTOREN
Onze wijkposten in Biddinghuizen en Swifterbant zijn gesloten van 24 juli tot 
en met 3 september 2017. Voor huurderszaken kunt u terecht op ‘Mijn OFW’ 
en bij ons kantoor in Dronten.


