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Wat vinden huurders van 
onze toekomstplannen?

50 perenbomen krijgen 
een tweede leven

HBV-voorzitter Gerard Corjanus legt de hamer neer
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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

We vinden het belangrijk dat u altijd bij ons terecht 
kunt en dat u kunt rekenen op goed en prettig 
contact. Klanten hebben uiteenlopende verwach-
tingen bij onze dienstverlening. De een wil vooral 
online zelf alles kunnen regelen, terwijl de ander 
meer behoefte heeft aan persoonlijke aandacht en 
ondersteuning. We vinden het belangrijk dat we al 
onze klanten passend bedienen. Daarom bieden 
we twee gelijkwaardige contactmogelijkheden: 
online en persoonlijk. 

De samenleving verandert als gevolg van digitali-
sering. Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van 
internet en mobiele apparaten. Heel handig om 
informatie op te zoeken, maar ook om zaken te 
regelen. Vanzelfsprekend gaat OFW met haar tijd 
mee. Op onze website vindt u veel informatie en 
op ons huurders- en woningzoekendenportaal kun 
u als (toekomstige) klant zelf uw zaken regelen. Al 
veel huurders maken hier gebruik van. Doet u dat 
nog niet? Het is zeker de moeite waard om eens te 
kijken. 

Af en toe krijgen we de vraag: “Maar hoe moet het 
als ik geen internet heb of als ik het ingewikkeld 
vind?” Dat is geen probleem. We laten de keuze 
aan u over hoe u contact met ons wilt leggen. Dat 
kan dus online, via een brief of persoonlijk via de 

telefoon of in een gesprek. 
Bent u nieuwsgierig naar 
hoe het huurdersportaal 
werkt, maar heeft u wat 
hulp nodig? U kunt dan altijd contact met ons 
opnemen. Op ons kantoor geven we u de 
mogelijkheid om samen met een van onze 
 medewerkers te oefenen. 

Afhankelijk van uw vraag kunt u kiezen wat u 
plezierig vindt. We hopen natuurlijk wel dat u 
zoveel mogelijk gebruikmaakt van de online 
mogelijkheden. Voor OFW is dit efficiënt en dat 
is natuurlijk ook uw belang. En als meer klanten 
online met ons communiceren, dan hebben 
de medewerkers van OFW meer tijd voor extra 
persoonlijke dienstverlening.
Onze belofte aan u is dat u mag rekenen op een 
klantgerichte dienstverlening, waarbij we oog en 
oor voor u hebben en u helpen op een manier die 
bij u past. Dus nogmaals aan u de keuze!

 

Truus Sweringa
directeur bestuurder

ONLINE EN PERSOONLIJK 
     TWEE GELIJKWAARDIGE 

  CONTACTMOGELIJKHEDEN
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SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT
 
Dronten
De Oeverloper 195 t/m 251, 255 t/m 261, 265 
t/m 327, 331 t/m 353, 357 t/m 365 (oneven)
Het Hogerhuis 1 t/m 4 , 5 (L+R), 6 (L+R), 7 (L+R), 
8 (L+R), 9 (L+R), 10 (Lagerhuis), 14 t/m 32, 22 (L+R), 
34 t/m 36, 37 (L+R), 38 (L+R), 39 (L+R), 40 t/m 49
Breeuwerstraat 3 t/m 11, 17 t/m 25 (oneven), 
6, 10, 16, 20 t/m 24 (even)
Mastmakerstraat 3, 15 t/m  25 (oneven), 
4 t/m 22 (even)
Takelaarstraat 6  t/m 14,  18 t/m 22 (even)
Touwslagerstraat 7 t/m 9, 13 t/m 17, 21 t/m 33 
(oneven)
Zeilmakerstraat 3 t/m 25 (oneven), 2, 6, 
14 t/m 38, 42 t/m 44, 50 en 54 (even)
Fokkestraat 2, 4, 12, 22 t/m 32 (even) 5 , 9, 
13 t/m 23, 37 t/m 59 (oneven)
Gaffelstraat 4 t/m 14, 22 t/m 32 (even), 1, 3, 
7 t/m 9, 13 t/m 25, 31, 35 t/m 59 (oneven)
Giekstraat 3, 7, 9
Roerstraat 4 t/m 8, 12 t/m 32, 38 t/m 42, 
48 (even)
Steven 3 t/m 27 (oneven)
Stuurboord 1 t/m 9 (oneven)
Ankerstraat 8 t/m 14, 18 t/m 32, 40, 44 t/m 54, 
58 t/m 64 (even), 3, 5, 15 t/m 25, 39  t/m 45, 
49 t/m 53, 57 t/m 61 (oneven) 
Kampanje 6 t/m 14, 18 t/m 36, 40, 44 en 48 
(even)
Vooronder 1, 3, 13 t/m 33 (oneven)
Voorplecht 1 t/m 21 (oneven)
Galjoenstraat 48 t/m 54 (even)

Biddinghuizen
Koolzaadhof 1 t/m 21 (oneven), 38 t/m 62, 
122 t/m 144, 160 t/m 188 (even)
De Landauer 1 t/m 5 en 5a, 7 en 7a, 9 t/m 21 
en 21a, 23 en 23a, 25 t/m 29 (oneven)
Het Erf 95 t/m 109 (oneven)
De Garve 1 t/m 17 (oneven), 2 t/m 18 (even)
De Hooiberg 26 t/m 48 (even)
De Deel 18 t/m 60,  70 t/m 74, 78 t/m 132 (even), 
61 t/m 105 (oneven), 
Dreef 23 t/m 45 (oneven)
De Repel 1 t/m 5, 9, 17 t/m 27 (oneven)
De Rosmolen 1 t/m 7 (oneven)
De Zaaiviool 2 t/m 22 (even)

Swifterbant
Heraut 32 t/m 64 (even), 
Voetboog 2 t/m 8 (even), 3, 7 t/m 11 (oneven)
Langs de Bogen 1 t/m 11 (oneven), 
2 t/m 12 (even),
Handboog 1 t/m 13 (oneven), 2 t/m 14 (even)
Jachthoorn 35 en 36
Trompettershof 4, 12 en 14
Schuttershof 1 t/m 9 (oneven), 2 t/m 10 (even)
Noordhoren 71 t/m 85 (oneven)
Dahliastraat 2 t/m 20 (even)

ONDERHOUD
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Hittebestendige onderzetters af te halen 
bij OFW 
Opzichter Sylvia Veenstra van OFW komt 
soms langs bij een schademelding. “Veel 
voorkomende schades zijn kapotte deuren 
en aanrechtbladen. Deuren worden te hard 
dichtgeslagen of door hardhandig contact 
komt er een gat in. Bij aanrechtbladen geldt dat er nog wel eens hete pannen op 
gezet worden, wat leidt tot een beschadigd bovenblad. Dat kun je voorkomen. 
Bij OFW kunnen huurders glazen onderzetters afhalen.”

Aansprakelijkheidsverzekering bij schade aan een ander 
Als een bewoner schade aanricht in of aan de woning, dan is hij daarvoor 
aansprakelijk. De aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Toch is deze 
- voor een paar euro per maand - wel handig, als je als bewoner schade 
aanricht aan eigendommen van een ander. Zo zijn het aanrechtblad en de deur 
eigendom van OFW. Schade daaraan kan vanuit de aansprakelijkheidsverzeke-
ring van de bewoner betaald worden. Anders betaalt de bewoner zelf. 

Inboedelverzekering tegen schade en diefstal 
Een inboedelverzekering dekt schade door diefstal of schade aan zaken als 
de inventaris, computers en het meubilair. Deze verzekering kost ook een paar 
euro per maand. Een nieuwe inventaris kopen in geval van brand of water-
schade kost veel meer geld.

Fonds Huurdersonderhoud voor sommige schades 
Een huurder hoeft geen opstalverzekering te hebben; de woning is immers van 
OFW. Ook een glasverzekering is niet nodig, omdat deze bij OFW in de service-
kosten zit. Als huurder betaal je daarvoor maandelijks € 1,50. 
Daarnaast betaal je € 5,10 voor het Fonds Huurdersonderhoud. 
Het Fonds vergoedt bijvoorbeeld kapotte lichtschakelaars, 
sloten, deurkrukken en een verstopte riolering of dakgoot.

STEL DAT IK SCHADE 
VEROORZAAK, WAT DAN? 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe zit het 

eigenlijk met de aansprakelijkheid? Moet je als 

huurder de schade vergoeden, is het verzekerd 

of is OFW verantwoordelijk? 

• Is er een schade aan uw woning? Meld dit dan binnen 24 uur aan OFW.
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IN GESPREK MET

GERARD CORJANUS

Per 1 juli 2018 legt Gerard Corjanus (75) de voorzittershamer 
van de Huurders Belangen Vereniging (HBV) neer. 
Na bijna twee periodes is het mooi geweest, vindt deze 
Drontenaar. Tijd voor een terugblik en voor een opvolger.

“De sociale kant van het leven trekt me. Dit is mij van 
jongs af aan bijgebracht. Zo was ik bestuurslid van 
de bouwbond. Hoewel ik strijdvaardig was, moet je 
er altijd samen uit komen. Ik heb mijn hele leven in 
een huurwoning gewoond. Sinds 1966 woon ik met 
mijn vrouw en onze twee kinderen in een huurhuis 
aan de Fokkerstraat. Met veel plezier, waarbij ik de 
woning mooi heb opgeknapt. Ik mag graag bezig 
zijn, achter de geraniums is niks voor me. Ik ben 
gemeenteraadslid geweest en was bestuurslid van 
de Schokkervereniging. Nu ben ik nog actief bij de 
klussenclub van asv Dronten en als bezorger van 
Tafeltje-Dekje. Vrijwilligerswerk is belangrijk. Ik ben 
blij dat ik dat kan doen.”

“Ik vind OFW een geweldige organisatie. Bestuur 
en medewerkers luisteren goed naar de HBV. En 
ook vanuit sociaal oogpunt richten ze zich op het 
beschikbaar stellen van woningen voor de minst 
draagkrachtigen. Samen met ons hebben ze altijd een 
terughoudend beleid gevoerd bij het doorrekenen 
van de huur. De hogere inkomens betaalden net 
wat meer, de laagste inkomens werden enigszins 
ontzien. En ze doen het bijzonder goed op het 
gebied van duurzaamheid met de renovatie van 
oudere woningen. Het is veelzeggend dat ik bij 
bijeenkomsten door heel Nederland altijd positief 
wordt aangesproken over OFW.”
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Huurders Belangen Vereniging zoekt nieuwe voorzitter

LEGT NA 7 JAAR DE HAMER NEER 

over Gerard Corjanus over OFW



“Bestuursleden van de HBV vroegen me in 2012 of 
ik voorzitter wilde worden. Als bedrijfsleider bij een 
schilderbedrijf had ik kennis van woningen en ik was 
maatschappelijk betrokken. De HBV komt voor de 
belangen van de huurders op. We hebben 700 leden; 
het zou mooi zijn als de andere 3.600 huurders zich 
ook aansluiten voor € 0,70 per maand. Samen staan 
we sterker. We hebben veel kennis dankzij informatie, 
cursussen en overleggen; we zijn een wegwijzer. Wij 
helpen een huurder om samen een woonprobleem 
met OFW op te lossen. Meestal lukt dat, omdat we een 
goede verstandhouding hebben en elkaar snel weten 
te vinden.”

“De HBV houdt in de gaten wat speelt bij de bewoners. 
Door hen te spreken, zichtbaar en bereikbaar te 
zijn. Digitalisering heeft voordelen, maar is het echt 
wel zo gemakkelijk? Daar stellen we vragen over bij 
OFW. Duurzaamheid hebben we flink gepromoot, 
ook via onze Energiecoaches. Het kan je immers geld 
besparen. Nu gaan we met het onderwerp ‘tuinen’ aan 
de slag; we bespeuren dat lang niet iedereen behoefte 
aan een tuin heeft. Dat maken we bespreekbaar bij 
OFW, net zoals veiligheid een belangrijk onderwerp 
blijft. Goede verlichting kan veel doen.”
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over de HBV over aandachtspunten

De HBV zoekt een 
nieuwe voorzitter 
(m/v) 

Het bestuur van HBV zoekt 
versterking van het team om 
samen de belangen van de 
huurders van OFW te versterken. 
Bent u huurder van OFW, en wilt 
u iets betekenen voor uw 
medehuurders? Meld u dan aan 
voor een vrijblijvend gesprek met 
één van onze bestuursleden. 
Kijk op de website www.
huurdersbelangenvereniging.nl 
voor meer informatie.
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Door de overheid is besloten dat een huurder maximaal 
3,9% huurverhoging mag krijgen. Daarnaast mag het 
gemiddelde van de totale huursom van onze woningen 
niet meer dan 2,4% stijgen. We willen de huren betaal-
baar houden voor onze primaire doelgroep (huurders 
met een bruto inkomen tot 41.056 euro). Daarom kiezen 
we voor een gematigde huurverhoging. Het beleid blijft 
om de huur niet boven de maximale sociale huurgrens 
(€ 710,68) te verhogen, ook al zou dit wel mogen.
Samen met de Huurders Belangen Vereniging hebben 
we gekeken naar een zo eerlijk mogelijke verdeling:
• De huur van bewoners die tot 80% van de streefhuur1 

betalen, wordt verhoogd met 3,9% (circa 100 huur-
ders). Dit zijn bijvoorbeeld mensen die al heel lang in 
dezelfde woning zitten. 

• Huurders die tussen de 80 en 95% van de streefhuur 
betalen, krijgen 2,3% verhoging (circa 900 huurders). 

• De grootste groep huurders van OFW betaalt nu al 
bijna of helemaal de streefhuur. Die groep krijgt net 
als vorig jaar een beperkte huurverhoging van 0,8% 
(circa 3.200 huurders).

Huurders met een bruto inkomen boven 41.056 euro 
krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging van 
5,4%. De extra inkomsten hieruit worden gebruikt voor 
het plaatsen van zonnepanelen. 

De huur van onzelfstandige woonruimte (kamers) wordt 
met 0,5% verhoogd.

1 De streefhuur is het bedrag dat een nieuwe huurder nu zou moeten 
betalen voor die woning.

Per 1 juli 2018 wijzigen we voor vrijwel al onze huurders 
het maandelijkse huurbedrag. Eind april krijgt elke huurder 
persoonlijk bericht.

    WONEN MOET 
BETAALBAAR BLIJVEN

OFW kiest voor een gematigde huurverhoging

Bezwaar maken 
Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan 
kunt u bezwaar maken bij OFW. Bezwaar maken is 
alleen mogelijk wanneer u een inkomensafhankelijke 
huurverhoging heeft ontvangen. Redenen 
voor bezwaar zijn: inkomensdaling, verandering 
samenstelling van uw huishouden of een chronische 
ziekte.

Huurverlaging aanvragen 
Heeft u in 2016 of 2017 een inkomensafhankelijke 
huurverhoging ontvangen en is uw inkomen sterk 
gedaald, dan komt u mogelijk in aanmerking voor 
huurverlaging.

Voorbeeld:
Per 1 juli 2017 heeft u een huurverhoging van 4,3% 
gehad, omdat uw inkomen hoger was dan 40.349 
euro. Inmiddels is uw inkomen over 2017 gedaald 
naar 36.000 euro. U heeft dan recht op huurverlaging.

Huurverlaging vraagt u schriftelijk aan met als 
bijlage(n) de inkomensverklaring van de Belasting-
dienst.

OFW Vizier  |  april 2018

Meer informatie en veelgestelde vragen leest u 
ook op onze website: www.ofw.nl/huurverhoging
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Lege kratten bier verwelkomen ons in haar huis, waar 
Claire sinds september woont in een van de vijf kamers 
“Ik heb liever wijn of rosé bier, maar mijn vier mannelijke 
huisgenoten drinken het wel.” De gezamenlijke woon-
kamer oogt prima met een lekkere tweezitter en drie 
oude fauteuils, meegebracht door een huisgenoot. Niks 
geen volle asbakken, want roken mag niet in huis. Het 
aanrecht is brandschoon, maar er wordt dan ook niet 
veel gekookt. “Meestal eet ik bij studiegenoten”, vertelt 
de vlotte eerstejaars. “Verder houden we het samen 
schoon, zonder rooster.”

”Fijne eigen douche en toilet”
Claire is blij met haar opgeruimde - “Dat is het altijd” - 
kamer in Dronten, die ze toegewezen kreeg na inschrij-
ving. “Ik wilde graag deze opleiding Diergezondheid & 
Management doen na mijn mbo-studie in Den Bosch, 
vlakbij onze woonplaats Rosmalen. Maar Dronten is 

Sinds dit studiejaar 
is OFW op de campus 
van Aeres in Dronten 85 
studentenwoningen rijker. 
Wie wonen daar eigenlijk? 
Claire Voets (21) geeft 
een inkijkje in haar huis, 
kamer en leven.

wel anderhalf uur rijden, dus zocht ik een plek dicht 
bij school. Ik heb nu een eigen kamer met douche en 
toilet, hoewel 371 euro huur veel geld is. Voordeel is dat 
ik op de campus woon zodat je de andere eerstejaars 
snel leert kennen. Je hoort hier allemaal verschillende 
dialecten, da’s wel leuk.”

 “Die kamer ga ik zeker missen”
Aan haar studie moet ze nog even trekken, want soms 
is het tè gezellig met paardrijden, barkeepen en feesten. 
Ook is de wifi niet altijd even sterk, ervaart Claire. 
Ondanks dat heeft ze het ontzettend naar de zin. “In 
het weekend naar mijn ouders, vriend en bijbaan is fijn, 
maar ik vind het altijd weer lekker zondagavond thuis te 
komen op de campus. Eigenlijk is het jammer dat je hier 
maar een jaar mag wonen en de ruimte weer vrijkomt 
voor nieuwe eerstejaars. Dan hoop ik in het dorp iets te 
vinden. Die kamer ga ik zeker missen.”

HUURDER IN BEELD

     THUISKOMEN 
OP DE CAMPUS 



 

Ruim 70 huurders kwamen dinsdagavond 6 maart naar onze 
bewonersavond. De avond stond in het teken van ons ondernemingsplan 
2018-2023 ‘Inspireren en verbinden’. Aan de hand van stellingen en vragen 
lieten we ons inspireren voor het invullen van onze taken. Graag delen we 
de resultaten met u. Leest u mee?
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In ons ondernemingsplan staan onze plannen voor de 
komende vijf jaar. Binnen deze thema’s gaan we vooral in 
op de vraag waarom we de dingen doen en hoe we daar 
invulling aan willen geven. Van huurders hoorden we 
graag wat zij belangrijk vinden. De beste oplossingen 
ontstaan tenslotte door er samen naar te kijken!

Onze doelgroep onder dak
We vinden het belangrijk dat onze doelgroep onder dak 
is. Hieronder verstaan we:
- we bedienen onze sociale doelgroep in Dronten;
- we zorgen voor een betaalbaar woningaanbod, met 

huren die huurtoeslag toelaten;
- we streven ernaar dat we huurders binnen 2 jaar een 

passende woning kunnen bieden.
We zien dat onze doelgroep qua omvang gelijk blijft, 
maar de samenstelling verandert. Zo is er een toename 
van senioren, starters en kwetsbare bewoners. Dat 
betekent wat voor de beschikbaarheid en passendheid 
van woningen. Ons aanbod bestaat nu vooral uit 
eengezinswoningen. 

Stelling: OFW doet er goed aan om vooral woningen en 
appartementen voor kleine huishoudens bij te bouwen.

 89% 1.  Eens

 4% 2.  Oneens

 7% 3.  Geen mening

Vraag: Er zijn bewoners die op hogere leeftijd graag 
willen verhuizen, maar toch in hun huidige woning 
blijven. Wat is volgens u de belangrijkste reden voor deze 
mensen om niet te verhuizen?
 13% 1.  Ze kunnen geen woning vinden die bij hun

    behoeften past

 29% 2.  Ze zien op tegen het gedoe van verhuizen 

 36% 3.  Ze willen hun vertrouwde buurt/woning

   niet achterlaten

 21% 4. Ze zijn bang dat hun huur hoger uitvalt

 2% 5. Geen mening

HUURDERS PRATEN MEE
OVER ONZE PLANNEN

Terugblik bewonersavond
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Duurzaam goed wonen
We streven naar duurzame, kwalitatief goede woningen, 
waarin onze huurders prettig kunnen wonen en zich 
thuis voelen. Door de moderniseringen van de afgelopen 
jaren is het gemiddelde energielabel van onze woningen 
bijna energielabel A. Maar dat betekent niet dat we klaar 
zijn. De nieuwe ambitie van OFW is het CO2-neutraal 
maken van alle woningen in 2050. 

Stelling: Ik sta ervoor open dat mijn woning op termijn 
gasloos wordt.
 23% 1.  Ja, ook als het tot extra kosten leidt

 66% 2.  Ja, zolang het mij niets extra’s kost 

 4% 3.  Nee, daar sta ik niet voor open

 6% 4. Geen mening

Inclusieve samenleving
OFW zet zich in voor een inclusieve samenleving. Een 
samenleving die niemand uitsluit en waarbij iedereen 
zich prettig en welkom voelt in de wijk waarin hij woont. 
Dit is iets wat we waarschijnlijk allemaal willen, maar niet 
allemaal kunnen. Tegelijk bouwt de overheid langzaam 
maar zeker de verzorgingsstaat af. Dit betekent dat er 
steeds meer kwetsbare huurders in de wijk bijkomen. 
Bewoners die voorheen nog beschermd of met onder-
steuning ergens woonden, maar het nu zelf moeten zien 
te redden in de maatschappij. In sommige gevallen leidt 
dit tot overlast voor anderen in de wijk. Maar met een 
steuntje van elkaar kunnen we er voor zorgen dat 
iedereen het wel redt. 

Stelling: Ik accepteer dat ik meer te maken krijg met 
overlast in mijn wijk.
 30% 1.  Eens

 60% 2.  Oneens

 9% 3.  Geen mening

Vraag: De beste remedie om met deze toenemende 
overlast in de wijk om te gaan, is:
 18% 1.  Sneller en harder ingrijpen

 47% 2.  Zorgen voor meer onderling begrip tussen 

   buurtbewoners 

 27% 3.  Het bieden van extra hulp en ondersteuning aan 

   bewoners

 8% 4. Anders, namelijk…

Vraag: In hoeverre bent u bereid om zelf een actieve rol 
te spelen in het helpen van buurtbewoners die 
worstelen met hun zelfredzaamheid?
 57% 1.  Ik ben zeker bereid te helpen

 31% 2.  Ik ben misschien bereid te helpen 

 8% 3.  Dat is niet mijn verantwoordelijkheid

 4% 4. Geen mening

Goed contact met de klant
We vinden het belangrijk dat u altijd bij ons terecht kunt 
en kunt rekenen op goed en prettig contact. We zien bij 
onze huurders dat ze zowel behoefte hebben aan 
persoonlijk als online contact. Het aanbieden van online 
contact heeft voor ons als voordeel dat we meer tijd 
kunnen besteden aan een stukje extra persoonlijke 
dienstverlening.

Vraag: Als ik contact zoek met OFW, dan doe ik dat het 
liefst:
 23% 1.  Online (website / MijnOFW)

 23% 2.  Telefonisch 

 14% 3.  Aan de balie

 40% 4. Dat hangt ervan af…

Huurder: “Als je je in elkaar verdiept 
en de informatie hebt, dan kun je als 

buren beter met elkaar omgaan.”



 

TUINONDERHOUD  
       HOE REGEL IK DAT?

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Sommige huurders lukt het niet om zelf de tuin te 
onderhouden. Dit kan te maken hebben met leeftijd 
en/of beperkingen. Om verschillende redenen kunnen 
sommigen ook geen beroep doen op buren, vrienden, 
kennissen of familie. En om een hovenier eens per 
maand te laten komen, is voor velen financieel niet 
mogelijk. Toch is tuinonderhoud af en toe nodig. 

Werken aan je woongeluk
Als huurder behoor je je tuin te onderhouden, zodat 
het er netjes uitziet en niet tot overlast leidt. Tuinon-
derhoud is een beetje als werken aan je woongenot. 
Want samen met je buren maak je de straat immers 
leefbaar. Mocht een tuin echt een probleem worden, 
verhuizen naar een appartement is natuurlijk altijd 
nog een keuze. Eerst enkele tips!

Geen tijd? Kies voor gras!
Sommige huurders geven gewoon niks om hun tuin 
en hoe de tuin erbij staat. De reden om niets aan de 
tuin te doen is vaak: ‘Ik heb geen tijd vanwege mijn 
werk.’ Maar het is wel ieders verplichting de tuin te 
onderhouden, zodat het geen overlast geeft. 

10

OFW Vizier  |  april 2018

Velen vinden het heerlijk om af en toe bezig te zijn met het planten en 
onderhouden van hun tuin. Maar sommigen kunnen of willen het niet. 
Wat zijn oplossingen?

Geen geld? Onderhoud kost niks!
De reden ‘Ik heb geen geld om de tuin te doen’ horen 
we ook vaak, maar tuinieren kost bijna niks! Tuinieren 
betekent de tuin onkruid vrij houden, de stoep 
geregeld aanvegen. Het kost alleen wat lichamelijke 
inspanning en een bezem. 

Tip: de onderhoudsarme tuin
Een onderhoudsvriendelijke tuin, dus met weinig 
onderhoud, is er in veel verschillende vormen. Neem 
bijvoorbeeld gras. Dat hoef je slechts een keer in de 
week te maaien; in een half uurtje is de tuin klaar.

Pas op met alles bestraten
Het bestraten van de gehele tuin lijkt een oplossing, 
maar is het niet. Want hierdoor wordt het regenwater 
veel slechter opgenomen in de grond dan in een tuin 
met gras of borders. Onze tip: houdt de tuin voor 
minstens de helft groen. Dan krijgt het water alle kans 
om weg te kunnen sijpelen.

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

Tip: Ruil plantenstekjes met de buurt
Er zijn straten in de gemeente Dronten waar buurtbewoners 
onderling plantenstekjes en zaden ruilen of delen. Het is 
goedkoop en een leuke bijkomstigheid is dat je in contact 
komt met je buurtgenoten. En misschien kunt u meer voor 
elkaar betekenen dan alleen het ruilen van stekjes, als het 
gaat om hulp in de tuin. Veel mensen willen gerust even de 
helpende hand in de tuin toe steken.



Serviceclub Rotary heeft 50 perenbomen overgenomen van fruitteler 
Marinus Huijsmans uit Dronten. De fruitteler zag de opbrengst van de 
oude bomen verminderen en moest ze rooien. Rotary Dronten had het 
plan bedacht om de bomen een tweede leven te geven. Dit ter ere van het 
50-jarig bestaan van de club èn voor behoud van cultureel erfgoed. Boven-
dien wordt fruitteelt op deze manier geïntegreerd in de dorpen. Zo kunnen 
inwoners hun eigen fruit plukken.
De eerste twee bomen werden geplaatst bij woonzorgcentrum De Regen-
boog in Dronten. En inmiddels zijn alle 50 bomen geplant. Ook in buurttuin 
‘De Fruitboog’ in Swifterbant zijn vijf bomen geplant. 
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Oost Flevoland Woondiensten

50 PERENBOMEN 
KRIJGEN TWEEDE LEVEN

Binnenkort kunnen inwoners van de 
gemeente Dronten peren plukken in de wijk. 
Vijftig oude perenbomen kregen namelijk 
een tweede leven in Biddinghuizen, 
Dronten en Swifterbant.

Buurtfruittuin ‘De Fruitboog’ 
in Swifterbant
Fruittuinen worden steeds popu-
lairder. Zo ging een aantal bewo-
ners van de Kruisboog en de 
Voetboog uit Swifterbant aan de 
slag met het aanleggen van buurt-
fruittuin ‘De Fruitboog’. “We gaan 
de tuin met onze buurtgenoten 
opzetten. Zo leren we elkaar beter 
kennen en hebben we straks een 
recreatieplek in de natuur naast de 
deur”, aldus een van de initiatief-
nemers. 

Het Leefbaarheidsfonds van 
OFW ondersteunt ‘De Fruitboog’ 
met een financiële bijdrage voor 
materiaal voor poorten en een 
aantal banken. De tuin bevordert 
een gezonde levensstijl, draagt bij 
aan een prettige leefomgeving en 
brengt bewoners bij elkaar. 

Tijdens de landelijke vrijwilligers-
actie NLdoet op zaterdag 10 maart 
maakten de bewoners een start 
met de aanleg van de omheining 
van de tuin.

Fruit plukken in de wijk



KORT NIEUWS
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Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) 
houdt financieel spreekuur. De vrijwilligers van MDF 
staan klaar om u te helpen met alle vragen. 
Deskundigen bieden extra ondersteuning. U hoeft 
hiervoor geen afspraak te maken. En de dienst-
verlening is gratis.

FINANCIEEL SPREEKUUR MDF

VOOR WIE DOET U DE DEUR OPEN?
Met een simpele babbeltruc zijn inbrekers zo in uw woning. Onlangs 
kregen wij meerdere meldingen over inbraken in onze seniorencom-
plexen. Laat niet zomaar iedereen binnen die zegt klussen te komen 
doen. Staat er een onbekend persoon bij u voor de deur, die aangeeft 
namens OFW te komen? Vraag dan om het legitimatiepasje. Twijfelt u? 
Dan kunt u ons altijd bellen.

Naar huurders van onze seniorencomplexen hebben wij deze 

sticker gestuurd om op de binnenkant van de deur te plakken. 

Wilt u deze ook? U kunt er een ophalen bij ons op kantoor.

Noteer alvast in uw agenda: woensdag 6 juni houdt de Huurders Belangen Vereniging (HBV) haar 
jaarlijkse ledenvergadering. Bent u lid van de HBV en nieuwsgierig naar de jaarresultaten? 
Wilt u weten wat de HBV het afgelopen jaar voor huurders heeft gedaan en heeft bereikt? 
Kom dan om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) naar Kerkcentrum De Open Hof in Dronten. 
Ook vertellen de gemeente en OFW dit jaar meer over de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Bij wie kunt u waarvoor terecht? En u kunt natuurlijk terecht voor vragen die u heeft. 

Leden ontvangen binnenkort ook een persoonlijke uitnodiging.

LEDENVERGADERING VAN DE HBV

Waar en wanneer?
• De Steiger - De Heraldiek 2, Swifterbant, dinsdag 13.00-15.00 uur
• Koetshuis - Baan 33, Biddinghuizen, woensdag 13.00-15.00 uur
• De Meerpaal - Serviceplein - De Rede 80, Dronten, donderdag 13.00-15.00 uur


