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Mooi wonen 
in polder plevier

Duurzaamheid 
begint in je eigen 
woning

Elektrisch koken, dat is veilig en zeker zo lekker
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‘n Fijne feestmaand!***
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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

GSF glasgroep Glasbreuk 
T 0320 - 25 71 57 

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

Huurders en woningzoekenden vormen het 
bestaansrecht van onze organisatie en zijn de reden 
waarom wij ons dagelijks inzetten. We hechten 
daarom veel waarde aan een klantgerichte dienst-
verlening en goed contact met de klant. Dat bete-
kent ook open staan voor klachten. 

Goed contact met de klant betekent dat we oog en 
oor hebben voor wat u belangrijk vindt en dat we 
onze diensten leveren op een manier die bij u past.  
Iedereen is tenslotte anders. Geef dus aan waar u 
behoefte aan heeft. Wij kijken vervolgens hoe we u 
daarin het beste kunnen ondersteunen. Ook als uw 
vraag buiten onze standaard valt, kijken we naar een 
passende oplossing. Bent u niet tevreden?  Neem 
ook dan contact met ons op. U geeft ons de kans om 
te leren en beter in te spelen op uw wensen. Ook als 
u ideeën heeft voor nieuwe vormen van dienstverle-
ning, horen we ze graag. 

Een klacht melden. Hoe gaat dit in zijn werk?
Bent u ergens ontevreden over? Laat het dan weten 
aan onze medewerkers. Zij kijken er serieus naar en 
proberen in goed overleg met u tot een oplossing te 
komen. Bent u niet tevreden met de voorgestelde 
oplossing(en), dan bekijkt de manager Wonen uw 

klacht. U krijgt een schrifte-
lijke reactie van OFW waarin 
staat wat wij met uw klacht 
doen. Bent u het alsnog niet 
eens, leg uw klacht dan voor aan de Geschillen-
adviescommissie. 

De Geschillenadviescommissie is samengesteld uit 
mensen die niet bij OFW werken. Eén commissielid is 
benoemd op voordracht van de Huurders Belangen 
Vereniging. Een ander lid op voordracht van OFW. 
Deze twee leden kiezen samen een voorzitter. De 
commissie bekijkt opnieuw uw klacht. U en OFW 
worden door Geschillenadviescommissie gehoord. 
Vervolgens legt de commissie een advies voor aan 
mij hoe hiermee om te gaan. Tot nu toe zijn alle 
adviezen overgenomen. Deze adviezen kunnen ook 
aanleiding zijn om ons beleid te veranderen.

Truus Sweringa
directeur bestuurder

            EEN KLACHT 
        IS EEN KANS 
OM TE VERBETEREN
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Stoppenkast vervangen
De kans is klein, maar bij een verouderde stoppenkast 
(witte draaiknoppen) bestaat het risico dat er kort-
sluiting en zelfs brand in de meterkast kan ontstaat. 
Nieuwere woningen zijn standaard al voorzien van 
een moderne groepenkast (met handige schakels). 
OFW vervangt de laatste jaren bij de oudere woningen 
kosteloos de stoppenkast door een groepenkast. Vaak 
zijn oude groepenkasten uitgevoerd met onvoldoende 
aardlekschakelaars. Daarom wordt per vier groepen een 
aardlekschakelaar geïnstalleerd. Het voordeel is dat het 
elektrische vermogen in een woning zo veiliger wordt 
verdeeld. Heeft uw woning nog een stoppenkast? U 
hoort van ons wanneer wij deze vervangen.

Gasleidingen vervangen
Hoewel de woningen van OFW steeds vaker overgaan 
op een elektrische kookvoorziening, blijft de centrale 
verwarming in huis eerst aanwezig. (Zie ook het verhaal 
over Duurzaamheidsinvesteringen in deze Vizier). Dat 
betekent dat onderhoud van de gasleidingen belang-
rijk blijft. Veel oude leidingen zijn gemaakt van staal en 

   VEILIG WONEN 
        DANKZIJ PLANMATIG 
ONDERHOUD
Een schilderbeurt van je huis is 

goed zichtbaar, vanwege de steigers 

en nieuwe kleur. Maar wist u dat 

we door het jaar heen met onze 

technische partners veel meer 

planmatig onderhoud verzorgen? 

We lopen ze even langs.
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kunnen door roestvorming gaan lekken. Een gaslucht 
is daar een eerste signaal van. Daarom controleert 
OFW periodiek de staat van de gasleidingen. Indien 
nodig, worden ze kosteloos vervangen voor koperen of 
kunststof leidingen. Het voordeel daarvan is dat ze niet 
roesten.

Rookmelders plaatsen
Stel dat er brand ontstaat ergens in uw woning, dan 
signaleert een rookmelder de rooklucht. Het luide 
gepiep zorgt ervoor dat u de vlam kunt doven of het 
huis kunt ontvluchten. In de nieuwere woningen zijn 
rookmelders standaard aangebracht, maar voor de 
oudere woningen geldt dat niet. Daarom brengen we 
in seniorenwoningen en appartementen rookmelders 
aan. Op de verschillende etages in uw woning, zoals in 
de hal en overloop, wordt een rookmelder geplaatst, die 
gekoppeld worden aan het stroomnet. Zo weet u zeker 
dat de melder altijd ‘aan’ staat.

•  Wilt u weten wanneer OFW in uw straat onderhoud pleegt?

Kijk op www.ofw.nl/planmatig-onderhoud/ 
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Energieneutraal, hoe werkt dat?
Het energiezuinig maken van 
woningen draagt bij aan duurzame 
en daarmee toekomstbestendige 
woningen. De Nederlandse regering 
heeft hier samen met veel andere 
landen afspraken over gemaakt. 
Zo moet er in 2030 50% minder 
CO2-uitstoot zijn ten opzichte van 
1990. In 2050 moeten alle woningen 
zelfs energieneutraal zijn. Dat bete-
kent dat een woning dan alleen nog 
maar duurzame energie verbruikt, 
zoals zonne- of windenergie. Het 
bijkomend voordeel is dat u bespaart 
op uw energiekosten.

Welke mogelijkheden biedt 
OFW?
Energieneutraal wonen en de gasaan-
sluiting de deur uit, is ook het motto 
van OFW. Dat kan op verschillende 

manieren en in verschillende snel-
heden, vertellen manager Vastgoed 
Marco Kersing en projectvoorbereider 
Kars Orsel. Zo bieden zonnepanelen, 
elektrisch koken en een hybride 
warmtepomp veel voordeel voor het 
milieu en voor de portemonnee van 
bewoners. 

Zonnepanelen, gratis energie 
in huis 
Op veel huurwoningen van OFW zijn 
de afgelopen jaren - op verzoek van 
bewoners - al zonnepanelen gelegd 
die bijdragen aan de eigen elektrici-
teitsopwekking. U betaalt een kleine 
vergoeding aan OFW, maar u reali-
seert een flinke bezuiniging op uw 
energierekening. Nog steeds kunnen 
bewoners zich bij OFW aanmelden 
voor het laten installeren van zonne-
panelen op het dak van hun woning. 

4
IN GESPREK MET

Alle grote moderniseringsprojecten van OFW zijn bijna afgerond. 
Daarom kijken we nu hoe we een volgende stap kunnen zetten 
met bijvoorbeeld zonnepanelen, elektrisch koken en een hybride 
warmtepomp. Sluit u bij ons aan?

   DUURZAAMHEID 
BEGINT OOK IN JE WONING

OFW installeert elektrisch koken en hybride warmtepompen

Op www.ofw.nl/zonnepanelen kunt u 
uw belangstellingsformulier invullen 
en opsturen. Neem anders contact op 
voor meer informatie.

Kars Orsel, projectvoorbereider bij OFW.
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Elektrisch koken, iets voor u?
“De energie van de zonnepanelen kun 
je ook gebruiken voor bijvoorbeeld 
elektrisch koken”, vertelt Kars Orsel. 
OFW hoopt de komende jaren steeds 
meer huurders te overtuigen om 
daarvoor te kiezen. Maar bewoners 
kunnen zelf het moment kiezen om 
zich aan te melden. Want wellicht 
voldoet uw huidige kookvoorziening 
nu nog prima. Inmiddels zijn circa 
vijftig woningen van OFW al voorzien 
van een elektrische kookvoorziening.

Wat verandert er met 
elektrisch koken?
Bij een overstap verzorgt OFW de 
ontkoppeling van de gasaansluiting 
naar de keuken en installeert de 
vereiste elektra-aansluiting. Een kook-
plaat en eventueel een oven zijn voor 
rekening van de huurder. Ook heeft 
u geschikte pannen nodig. Elektrisch 
koken biedt voordelen: een inductie-
kookplaat bijvoorbeeld voelt niet heet 
aan tijdens het koken. En bij gas is er 
het risico van brand of explosie. Ook 
kan de aanwezigheid van CO2-deeltjes 
een gezondheidsrisico met zich 
mee brengen. Astmatische pati-
enten kunnen hier last van hebben. 
Omdat gas steeds duurder wordt ten 

breed en 1 meter hoog bij een halve 
meter diep. De kast hangt op 1,60 
meter hoogte, meestal in de zolder-
ruimte. De hybride warmtepomp 
wordt gekoppeld aan de cv-ketel 
en aan de ventilatiebox. Hij zet de 
warme ventilatielucht uit de woning 
- en eventueel de buitenlucht - om 
naar de centrale verwarming. Als het 
kouder dan zo’n 6 °C wordt, schakelt 
de cv-ketel bij om het behaaglijk warm 
te houden. Al met al bespaart een 
woning daarmee gemiddeld 30-40% 
op het gasverbruik.

Wat betekent de overstap 
voor u?
Stel dat uw woning in aanmerking 
komt, dan neemt OFW contact met 
u op. Aan u is de keuze om het te 
doen. In alle gevallen zorgt OFW voor 
een keurige montage van het gehele 
systeem. Als uw woning al voorzien 
is van zonnepanelen, hoeft alleen de 
warmtepomp kosteloos geïnstalleerd 
te worden. Moeten er zonnepanelen 
gelegd worden, dan doet OFW dat 
ook. U betaalt daarvoor alleen de 
maandelijkse onkostenvergoeding, 
maar profiteert van de energieop-
brengst van zowel de zonnepanelen 
als van de warmtepomp. Daarnaast 
geniet u van een comfortabel binnen-
klimaat en u draagt samen met OFW 
bij aan een duurzame wereld.
•  Wilt u meer weten over uw mogelijk-

heden, neem dan contact op met Kars 

Orsel, projectvoorbereider van OFW: 

karsorsel@ofw.nl of (0321) 38 55 51.

opzichte van elektrisch, scheelt het u 
ook in de portemonnee.
•  Lees ook de ervaring van mevrouw 

De Gooijer uit Biddinghuizen op pagina 6.

Hybride warmtepomp, iets 
voor u?
Voor de verwarming van uw woning 
gebruiken de meeste woningen nu 
de centrale verwarming, gevoed door 
een cv-ketel. Om dit gasverbruik te 
verminderen wordt de hybride warm-
tepomp steeds vaker gebruikt. Waar 
bij elektrisch koken de bewoner de 
keus mag maken om over te scha-
kelen, bepaalt OFW bij de installatie 
van een hybride warmtepomp voor 
welke huizen het geschikt is. “Belang-
rijk bij een hybride systeem is dat 
een woning goed geïsoleerd is”, weet 
Marco Kersing. “Dan heeft de pomp 
het meeste effect. Natuurlijk voldoen 
veel van onze woningen daaraan, 
maar sommige huizen zijn nog niet 
zover. Om geen verkeerde verwach-
tingen te scheppen, nemen wij 
daarom contact op met de bewoners 
van een groep geschikte woningen.”

Hoe werkt een hybride 
warmtepomp?
Het is een kast van ongeveer 1 meter 

5

Marco Kersing, manager Vastgoed bij OFW.
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“Elektrisch koken, ik kan 
het iedereen aanraden!” 
Mevrouw Astrid de 
Gooyer uit Biddinghuizen 
is nog maar een maand 
overgeschakeld vanuit 
het gasfornuis, maar zou 
niet anders meer willen. 
“Heerlijk!”

   ‘HET IS GEMAKKELIJK, 
SNEL EN LEKKER’

Astrid de Gooyer kookt al elektrisch

Het vierpitsfornuis in haar open keuken in een senioren-
woning aan de Zaaiviool valt amper op. Maar dat is juist 
de bedoeling, vindt de goedlachse Biddinghuizense, die 
hier al tien jaar woont en zich er helemaal thuis voelt. 
“Bij mij is het bij Ikea gekochte fornuis op maat inge-
zaagd in het aanrechtblad, dus het loopt mooi door. En 
omdat het vlak is, zonder gaspitjes en pannendragers, is 
het gemakkelijk om schoon te maken. Ik heb zelfs mijn 
overbuurvrouw al zo ver weten te krijgen dat ze ook 
overgaat.”

Goed voor milieu en portemonnee
Het milieu telt mee bij haar keuzes, maar graag houdt 
Astrid de Gooyer (72) rekening met haar portemonnee. 
“Anderhalf jaar geleden heb ik daarom tien zonnepa-
nelen op mijn dak laten leggen. Op mijn thermostaat-
scherm kan ik dan direct zien hoeveel je bespaart. 

Dat is wel haast de helft van mijn stroomrekening. Dus 
dacht ik ook hoe ik die opgewekte stroom nog beter kon 
benutten: met elektrisch koken bijvoorbeeld. En omdat 
mijn keuken vervangen mocht worden, kon ik dit mooi 
combineren.”

Aardappels gaar in een kwartier
Een vriend van Astrid de Gooyer kookt al langer op een 
inductieplaat en ze kookt wel eens mee. “Daarom wilde 
ik het ook graag. Het is eigenlijk heel gemakkelijk. Zodra 
je de pan van de plaat haalt, is het kookvlak weer koud. 
En met negen warmtestanden kun je het laten koken en 
sudderen. Voor mijn gevoel zijn mijn aardappelen nu al 
in een kwartier gaar. Ja, ik heb er nieuwe pannen voor 
moeten aanschaffen, speciaal voor inductie koken. Maar 
dat geld was het me waard. Want eigenlijk ben ik gek op 
koken: het liefst Surinaams, lekker in de wok; heerlijk!”
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Eind 2017 startten we een bijzondere verbouwing. Een kantoorpand aan de 
Morinel in Dronten is circulair verbouwd tot een appartementencomplex 
met tien unieke woningen. De bewoners gaven dit bijzondere gebouw een 
bijzondere naam: ‘polder plevier’.

VAN KANTOORPAND 
     NAAR POLDER PLEVIER

Feestelijke oplevering appartementencomplex

Oorspronkelijk was het gebouw een 
kantoorpand en behandelcentrum 
van Vitree. Door bezuinigingen in 
de Jeugdzorg moest Vitree helaas 
de huur opzeggen. OFW moest op 
zoek naar een andere bestemming. 
Dat is gelukt! In september vierden 
we de oplevering. Wethouder Peter 
van Bergen, bewoner Selma Masten-
broek en directeur-bestuurder 
Truus Sweringa van OFW onthulden 
de naam van het herbouwde 
appartementencomplex. We 
ontvingen mooie complimenten van 
de wethouder: “Ik ben erg onder 
de indruk, wat een fantastische 
woningen. Wij zijn het duurzame 
gebruik gewend van OFW, maar wat 
knap hoe zij invulling heeft gegeven 
aan dit gebouw. Fantastisch dat dit 
mogelijk is gemaakt in Dronten.”

Plevier terug in de polder
De naam ‘polder plevier’ is bedacht 
door de bewoners zelf: “De naam 
komt voort uit een klein broedvo-

geltje met de naam Morinelplevier. 
De Morinelplevier was het eerste 
broedvogeltje dat broedde op de 
akkers van de polder. Totdat de 
akkers ongeschikt raakten voor het 
vogeltje, waardoor de plevier weer 
uit de polder verdween. Omdat ons 
appartementencomplex aan De 
Morinel staat, willen wij heel graag dit 
vogeltje terug de polder in brengen.”

Bouwen met bestaande 
materialen…
…dat wordt ook wel circulair bouwen 
genoemd. Bij de verbouw van 
het kantoorpand hebben wij dat 

gedaan. Er is dus niets verloren 
gegaan. Best bijzonder, want dit 
hebben wij nog niet eerder gedaan. 
Zo zijn de deuren en trappen 
hergebruikt. De vloer is verhoogd, 
zodat de kozijnen gehandhaafd 
konden blijven en we vloerverwar-
ming konden aanbrengen. Ook 
geven de hergebruikte daglichten 
uit het kantoor een aparte sfeer in 
de appartementen. Verandert de 
vraag in de toekomst? Doordat de 
binnenwanden van flexibel materiaal 
zijn, is het heel eenvoudig om in de 
toekomst het gebouw opnieuw in te 
delen.



OFW Vizier  |  december 2018

8

Buitenkraan open laten
Heeft u een buitenkraan? Wanneer 
het gaat vriezen, kunnen de met 
water gevulde leidingen uitzetten 
en springen. Laat de buitenkraan 
daarom leeglopen. De kraan zelf 
kunt u het beste open laten tijdens 
de winter. Zorg er wel voor dat de 
leiding tussen de buitenkraan en de 
hoofdkraan is gesloten en zo droog 
mogelijk is. 

Dakgoten legen en vrij houden
U kijkt niet elke dag in de dakgoot; 
logisch. Toch verdient dit ook uw 
aandacht. Het is belangrijk om 
de herfstbladeren te verwijderen 
en ook de afvoerpijp te contro-
leren zodat (smelt)water goed kan 
weglopen. 

De verwarming ontluchten 
Ooit last van tikkende of borrelende 
geluiden in uw radiatoren gehad? 
Grote kans dat er luchtbellen in uw 
cv-installatie zitten. Deze luchtbellen 
zorgen er voor dat de radiator niet 

Sneeuw, vorst, hagel en storm. De winter is in aantocht! 
Bent u er al klaar voor? Wij geven een paar tips die u helpen 
om het binnen aangenaam te maken en reparaties te 
voorkomen.

of nauwelijks warm wordt. Voordat u 
de verwarming aanzet, is het belang-
rijk om de radiator of het verwar-
mingssysteem te ontluchten met 
een speciale ontluchtingssleutel. 
Mocht u zo’n sleutel niet in huis 
hebben, dan is deze verkrijgbaar bij 
de bouwmarkt. 

Verwarming niet laten 
bevriezen
De verwarming kunt u gedurende 
de nacht op zo’n 12 graden laten 
staan. Met deze temperatuur kan 
de waterleiding niet bevriezen. Draai 
de radiatoren ook een klein stukje 
open. Op deze manier kan het water 
door de radiator stromen, waardoor 
de leidingen en radiator dus bijna 
onmogelijk kunnen bevriezen. 

Zorg voor goede ventilatie
Het klinkt misschien wat tegen-
strijdig, maar een goede ventilatie 
houdt uw woning schoon en fris. En 
dat is heel belangrijk in een winter-
klaar huis. Wanneer u namelijk 

UW HUIS WINTERKLAAR 
      IN 4 STAPPEN

 KLUSWIJZER

ramen en deuren dichthoudt, dan 
vervuilt de lucht in uw woning. U 
ademt immers gebruikte zuurstof 
uit en ook transpiratievocht wordt 
afgescheiden. Dit blijft allemaal 
in de lucht hangen, waardoor het 
zelfs vochtig kan worden in huis. En 
vochtige lucht warmt veel langzamer 
op dan droge lucht. Zet daarom 
regelmatig een raam of deur open 
en zorg voor goede luchtcirculatie.
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Het gaat bij OFW weliswaar om 
vele tientallen miljoenen euro’s 
per jaar, maar toch benadert 
Jacqueline van den Berg die 
bedragen ook als een soort 
wekelijks huishoudboekje dat ze 
nauwkeurig in de gaten houdt.

“Samen met mijn vier collega’s ben ik met allerhande 
aspecten van financiën bezig. Denk aan het opstellen 
van de begroting, het verwerken van facturen, de 
salarisadministratie en het afsluiten van verzekeringen. 
Tijdens het Open Huis van OFW eind 2016 hebben we 
bezoekers met papieren fiches laten ervaren hoe OFW 
met het beschikbare geld omgaat. Het verbaasde veel 
huurders dat we met veel meer lasten te maken hebben, 
dan waar zij rekening mee hielden. Dan kun je denken 
aan het onderhoud van woningen, rentelasten, automa-
tiseringskosten en personeelskosten. We krijgen natuur-
lijk elke maand de huur van onze huurders overgemaakt, 
maar daarvan gaat al ruim 25% aan belastingen naar de 
overheid. Dat geld kunnen wij dus niet gebruiken voor 
bijvoorbeeld nieuwbouw.”
“Voor nieuwbouw/moderniseringen en herfinanciering 
lenen wij grote sommen geld. Mijn werk is het om zo 
slim mogelijk geld te lenen. Per jaar gaat het dan om 
10 miljoen tot 20 miljoen euro aan nieuwe leningen. Ik 
bewaak ook dat we tijdig voldoende geld in kas hebben. 
Het geeft mij voldoening als dat lukt. In mijn achterhoofd 
weet ik dat we werken met geld van de huurder en dat je 
sociaal en verantwoord om moet gaan met geld.”

“HET ‘HUISHOUDBOEKJE’    
   MOET KLOPPEN” 

MEDEWERKER AAN HET WOORD

Jacqueline van den Berg (49) 
functie OFW:  senior medewerker Planning & Control  
  sinds 2002
hobby’s:  muziek, lezen, creatief bezig zijn

Waar elke euro vandaan komt

Waar gaat elke euro heen

Waar besteden we ons geld aan?
Bron: begroting 2019

Huren 0,84
Vergoedingen 0,03
Overig 0,01
Verkoop 0,12

Organisatie 0,14
Servicecontracten 0,03
Onderhoud 0,17
Rentelasten 0,20
Heffingen/belastingen 0,13
Investeringen 0,18
Financieringen *) 0,15

*) verschil aflossingen en nieuwe leningen



 

UW TUIN HOUDT NIET  
          OP BIJ HET TUINHEK

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Voor velen stopt tuinieren bij het tuinhek of de schut-
ting. Even aan de andere kant het onkruid verwijderen 
en de bezem er langs halen doet niet iedereen. Zou 
het niet mooi zijn om dit wel te doen? Want dan zien 
onze straten er netter en schoner uit. En doordat er 
geen onkruid langs/tegen groeit, droogt het hout eerder 
waardoor houtrot minder snel gebeurt. Zo heeft u 
langer plezier van de schutting of het tuinhek.

Onkruid: uitglijden en struikelen
Onkruid, daar heb je toch geen last van? Nou, toch wel. 
Ter vergelijk: ’s winters ruimen de meeste mensen wel 
de sneeuw op. Niemand wil op zijn geweten hebben 
dat er iemand onderuit gaat en letsel oploopt. Mooi dat 
mensen daar aan denken. Met onkruid werkt het kenne-
lijk anders, terwijl dat zeker ook tot gevaarlijke situaties 
kan leiden. Want over nat onkruid kun je uitglijden en 
over een grote pol kun je struikelen. Maar bij die risico’s 
staat bijna niemand stil. Onze tip: steek af en toe het 
onkruid weg. Kleine moeite, groot plezier.
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Niet iedereen heeft even groene vingers, maar een tuin schept 
verplichtingen. Hieronder enkele aandachtspunten en tips voor een 
mooie en veilige tuinomgeving.

Snoei de heg, houd de schutting recht
Aan de achterzijden van de huurwoningen van OFW 
zijn brandgangen, maar deze zijn niet altijd even goed 
toegankelijk. Soms staat er hoog onkruid of groeit 
overhangend groen. Soms hangen schuttingen zelfs 
half over het pad heen, omdat ze aan vervanging toe 
zijn. Voor uzelf is die smalle doorgang niet fijn, maar 
denk ook aan hulpdiensten die er langs moeten. In geval 
van nood telt elke seconde. Dus ruim baan voor deze 
mensen. Dat betekent dat u de heg tijdig moet snoeien. 
Als uw schutting over het pad (dreigt) te hangen of is 
omgewaaid, bent u verantwoordelijk dit zo snel mogelijk 
te verhelpen of te verwijderen.

Pas op voor brandgevaar in achterpad
Het achterpad moet geheel vrij zijn, en mag niet gebruikt 
worden als opslag, zoals overgebleven stoeptegels of 
stalling van uw containers. Dit zijn belemmeringen, 
maar de containers zijn ook gevoelig voor brandgevaar. 
Een sigaret in de container en de brand begint zonder 
dat iemand het ziet, hoort of ruikt. Pas als de vlammen 
zichtbaar zijn, wordt de brand opgemerkt. Zeker met het 
vuurwerk rond de jaarwisseling staat veiligheid voorop. 
Daarom ons verzoek: houd uw achterpad vrij!

De HBV wenst u een veilig en gezond 2019 toe!

Huurders Belangen Vereniging 
Postbus 193 
8250 AD Dronten
06 - 81 37 54 69
www.huurdersbelangenvereniging.nl
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Drie grote touringcars reden woensdag 3 oktober door de straten van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. 
Samen met de Huurders Belangen Vereniging (HBV) organiseerden we een tour voor onze huurders. We lieten 
huurders een aantal complexen, moderniserings- en nieuwbouwprojecten en leefbaarheidsinitiatieven zien. 
Graag blikken we met u terug.

Zo’n 100 huurders verzamelden 
zich in kerkcentrum Open Hof. 
Samen met hen startten we de 
middag met een lunch om ons 
vervolgens te verdelen over drie 
bussen en te vertrekken naar een 
van de drie dorpen.

Bij de Fruithof stonden we even stil 
om het mooie initiatief van de buurt 
te bekijken. Tijdens en na de moder-
nisering van deze woningen is de 
saamhorigheid in de wijk sterker 
geworden. Met een financiering uit 
het Leefbaarheidsfonds van OFW 
realiseerden buren samen een 
speel-/ontmoetingsplek. Jaarlijks 
organiseren ze onder meer een 
buurtbarbecue en kerstborrel.

De eerste stop in Swifterbant was 
Fruittuin ‘De Fruitboog’. Een mooi 
initiatief van zowel huurders als 
kopers. Samen richtten zij een 
stuk groen van de gemeente in 
als tuin om elkaar te ontmoeten. 
Er zijn peren-, appel- en pruimen-
bomen geplant. OFW financierde 
een bankje en hekje vanuit het 
Leefbaarheidsfonds.

In Dronten was de eerste halte 
de campus van Aeres Hogeschool 
waar OFW zo’n 350 studenten-
kamers heeft. Mocht er eventueel 
in de toekomst geen vraag meer 
naar zijn, dan zijn de nieuw 
gebouwde studentenwoningen 
eenvoudig om te bouwen naar 
bijvoorbeeld appartementen of 
eengezinswoningen.

Natuurlijk gingen we in Swifter-
bant ook even langs de woningen 
in de Spelwijk, die begin volgend 
jaar gemoderniseerd worden en 
bekeken we de locatie waar het 
Multifunctioneel Centrum komt.

Onze route ging vervolgens langs 
de gemoderniseerde woningen 
in het centrum van Dronten. 
Vervolgens reden we door naar 
de complexen De Regenboog en 
WoonArk. Richting Dronten Zuid 
vervolgden we onze route om daar 
appartementencomplex De Wiek-
slag en de appartementen in het 
centrum van Zuid te laten zien.

Ook in Biddinghuizen reden we 
langs het Multifunctioneel Centrum 
en lieten we de vele gemoder-
niseerde woningen zien, zoals 
de woningen aan de Uitloper/
Klaversingel, Lucernehof en de 
Koolzaadhof. Bijzonder aan de 
laatste is dat huurders bij deze 
modernisering zelf de kleur van de 
steen mochten kiezen.

We sloten de dag af met een hapje 
en drankje. Op de vraag of wij nog 
een keer zo’n tour moesten organi-
seren, reageerden de huurders erg 
enthousiast!

…TOUREN DOOR DRONTEN
Met de HBV & OFW…
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MDF Buurtbemiddeling, Wijkgericht Werken van de gemeente Dronten en 
OFW organiseren samen voor de derde keer de verkiezing ‘Beste Buur van 
Dronten’. De drie organisaties zetten buren die wel eens extra gewaardeerd 
mogen worden graag in het ‘zonnetje’. En de Beste Buur maakt ook nog eens 
kans op een prijs: een diner voor twee bij restaurant Moellies in Dronten!

Nomineer de Beste Buur
Iedere inwoner van de gemeente Dronten kan zijn buurman of –vrouw nomi-
neren voor de Beste Buur. Stuur een e-mail met motivatie naar buurtbemid-
deling@mdflevoland.nl. De deadline voor de inzendingen is 31 december 
2018. Woensdag 6 februari 2019 wordt de winnaar bekendgemaakt.

VERKIEZING 
‘BESTE BUUR VAN DRONTEN 2018’
Staat uw buurvrouw op een 
bijzondere manier voor u klaar? 
Is uw buurman uw steun en 
toeverlaat? Een luisterend oor, 
een praatje? Helpen uw buren 
vaak bij de boodschappen, 
doen ze uw tuin of zetten ze uw 
vuilnis buiten? Misschien woont 
u wel naast de Beste Buur van 
Dronten!

Volgend jaar bestaat OFW namelijk 50 jaar. Een jaar waarin we terugkijken naar 
het verleden en vooral vooruitkijken naar het wonen in de toekomst. Hóe het 
wonen in de toekomst eruit zal zien weten we niet precies, maar daar hebben 
we wel ideeën over. Duurzaamheid, flexibiliteit en samenwerking zijn daarin 
belangrijke onderwerpen. OFW heeft dit ook zo vastgelegd in haar onderne-
mingsplan. Hierin staan de thema’s ‘onze doelgroep onder dak, goed contact 
met de klant, inclusieve samenleving, duurzaam goed wonen en inspireren en 
verbinden’ centraal. 

We doen het voor onze huurders
Wat vaststaat is dat we het voor u doen. Wanneer we nadenken over wonen, 
doen we dat altijd met u, de huurder, in het achterhoofd. Dit willen we graag 
vastleggen in mooie portretten. De portretten krijgen een plek in het kantoor 
van OFW. Als dank ontvangt u natuurlijk ook zelf de gemaakte portretfoto.

Aanmelden
Meedoen? Meld u aan door een e-mail te sturen naar omc@ofw.nl. 
Let op: er zijn beperkt plekken beschikbaar! OFW maakt een keuze uit de 
aanmeldingen. U krijgt vervolgens zo snel mogelijk bericht over het vervolg.

OFW ZOEKT HUURDERS 
VOOR PORTRETFOTOGRAFIE
Voor een bijzonder project zijn 
wij op zoek naar huurders van 
alle leeftijden die zich willen 
laten fotograferen door een 
professionele portretfotograaf. 
Iets voor u?


