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Wat verbruikt je water-
koker? Een energiedisplay 
laat het zien

OFW bouwt 30 sociale
huurappartementen in Swifterbant

Groot onderhoud voor 104 
huurwoningen in Dronten-centrum

4
     Meld je aan voor ons 
    jubileumfeest op 1 november! 
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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

Beste huurder(s),

Vrijdag 1 november 2019 is een bijzondere dag voor 
OFW; we bestaan dan 50 jaar! Viert u dit met ons 
mee? We nodigen u van harte uit op ons jubileumfeest 
in De Meerpaal in Dronten. Een feest dat uiteraard 
in het teken staat van mooie momenten met elkaar 
ophalen, wat we met elkaar hebben bereikt, maar ook 
om duurzaam met elkaar verder gaan.

Feest voor iedereen
We vieren dit bijzondere jubileum graag met u. 
Huurders vormen tenslotte ons bestaansrecht. Ook 
nodigen we onze partners en belanghouders uit. Het 
is een feest voor iedereen, daarom organiseren we 
twee programma’s. Voor ieder wat wils!

Programma 1: Herinneren & inspireren 
(14.30-17.00 uur)
Samen met u blikken we graag terug op onze rijke 
historie en we kijken al voorzichtig naar wat de 
toekomst ons gaat brengen. We gaan met een aantal 
gasten in gesprek over thema’s als de inclusieve 
samenleving en duurzaam goed wonen. Professor Dr. 
Ir. Jan Rotmans komt ons inspireren op deze thema’s. 
Want, wat betekent de veranderende samenleving 
nou voor ons?

Van harte welkom
              op ons 
  jubileumfeest!

Lang leve 50 jaar OFW2

Programma 2: Borrelen, zien & beleven 
(16.45-19.00 uur)
Bij een feest hoort natuurlijk ook gezelligheid, onder 
het genot van een hapje en drankje elkaar ontmoeten 
en met elkaar in gesprek gaan. Dit met een optreden 
van Nadine Braam; een Drontense zangeres. Bekijk 
in onze expositieruimte foto’s uit ons jubileumboek, 
andere historische foto’s en WoonDromen van leer-
lingen uit groep 8. In de ochtend van vrijdag 
1 november bouwen deze leerlingen hun Woon-
Droom van karton en ander restmateriaal. Hoe wonen 
we in de toekomst? We laten ons graag inspireren.

Bent u er ook bij? Meld u aan!
Meld u aan op www.ofw.nl/jubileumfeest-huurders 
of neem telefonisch contact met ons op. 
Geef daarbij ook aan voor welk programma u kiest. 
Beide mag natuurlijk ook! Vanzelfsprekend geldt:
vol is vol. 

Tot ziens op vrijdag 1 november.

Met vriendelijke groet,

Truus Sweringa
directeur bestuurder
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september | oktober | november 2019

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT
 
Dronten
Noordenveld 1 t/m 25 (“De Wiekslag”)

AANBRENGEN NIEUWE DAKBEDEKKING 
 
Dronten 
Eurosingel 5 t/m 55 

AANBRENGEN ROOKMELDERS 
 
Dronten 
De Morinel 270 t/m 276, 
308 t/m 322, 406 t/m 412
De Oeverloper 367, 437 t/m 443
Zenit 1 t/m 15, 2 t/m 12
Wolken 1 t/m 15b

Biddinghuizen 
Koolzaadhof 27 t/m 53, 146 t/m 158
Het Erf 17, 19, 37, 39, 47, 49, 51, 53, 76, 78
Het Gareel 21 en 22
Landauer 1 t/m 29
Repel 5
Wendakker 6
Zaaiviool 12

ONDERHOUD
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Wat doet een MV?
Veel woningen van OFW hebben een mechanische ventilatie (MV). Deze is er voor het 
continu ventileren van ruimten in de woning. Dit gebeurt vaak in het toilet, de badkamer 
en de keuken. De afzuigventielen bevinden zich meestal in het plafond of aan de muur.

Waarom onderhoud?
Als de MV niet wordt onderhouden, kunnen stof, vocht en ongedierte zich ophopen in de 
kanalen en in de roosters. Het nadelige gevolg daarvan is dat de luchtkwaliteit achteruit 
gaat en dat kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Wanneer het straks kouder wordt en 
de ramen en deuren vaker dicht zijn, is goede ventilatie extra belangrijk. 

Tweejaarlijkse controle door Feenstra 
Daarom is ook onderhoud zo belangrijk. Technisch onderhoudsbedrijf Feenstra neemt 
contact met u op als uw MV toe is aan de tweejaarlijkse controle. Feenstra voert ook het 
onderhoud van de centrale verwarmingsinstallatie (cv) uit, maar het zijn verschillende 
specialisaties. Daarom kan het onderhoud niet altijd gecombineerd worden.

Wat regelt Feenstra bij de MV? 
- meting van de afzuigcapaciteit;
- onderhoud en, indien nodig, reiniging van de unit;
- afstelling van het systeem en de ventielen;
- advies over het gebruik van het ventilatiesysteem.

Wat kunt u zelf doen? 
Tussendoor bent u als huurder verantwoordelijk voor het (regelmatig) 
schoonmaken van de ventilatieventielen van de MV. Een schone zaak, want het draagt bij 
aan uw gezondheid! Heeft u een warmte-terugwin-installatie en MV? Maak dan ook de 
filters daarvan minimaal eenmaal per maand schoon. Vervang deze iedere zes maanden 
door de filters die u krijgt van Feenstra. 

MECHANISCHE VENTILATIE,  
DAT LUCHT OP!  
‘Wat is het voordeel van mechanische ventilatie en 

hoe zit het met het onderhoud ervan?’ Dergelijke vragen 

krijgen we regelmatig van bewoners. We lopen de 

antwoorden graag even met u door. Want ook u als 

huurder heeft een taak bij het onderhoud. 

TIPS VAN DE VAKMAN

Op www.ofw.nl vindt u de 
gebruikerskaarten, waarop 
staat hoe u de MV kunt 
bedienen. Lukt het niet om 
de gebruikerskaarten te 
vinden? 
Neem dan contact met ons 
op. Wij sturen u dit graag 
per post of per e-mail toe.
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Samen met het Energieloket 
Flevoland helpt OFW u om energie-
slurpers in uw huis op te sporen. 
Want, hoeveel geld laat u liggen 
door onnodig energieverbruik? 
Wij dagen u uit om hier achter te 
komen met een energiedisplay die 
het verbruik van gas en elektra per 
apparaat toont. Zo ziet u meteen 
waarop u geld kunt besparen. 
Enige voorwaarde is dat u beschikt 
over een ‘slimme meter’ in de 
meterkast, waar de display mee in 
verbinding staat.

Kom langs bij Energieloket 
Dronten 
Geïnteresseerd in zo’n energie-
display die u enkele weken kunt 
lenen? U bent van harte welkom 
in het winkelpand van het Ener-
gieloket Dronten (De Reling 5 in 
stadscentrum SuyderSee). Op 
donderdag 26 september om 

10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) 
reikt energiecoach Anneke de 
Vries daar het eerste energiedis-
play uit aan wethouder Ton van 
Amerongen. 

Openingstijden Energieloket 
Dronten
• woensdag: 09.30 - 12.30 uur
• donderdag/vrijdag: 14.00 - 17.00 uur
• zaterdag: 12.00 - 15.00 uur

Energieadvies bij u thuis
Bent u niet in staat om naar het 
Energieloket te komen? Dan komt 
energiecoach Anneke de Vries 
graag naar u. Stuur een mail met 
uw adresgegevens naar 
energiecoach@gmail.com, en wij 
nemen contact met u op.

Boekje met slimme 
bespaartips!
De Energiecoaches hebben een 

boekje samengesteld: ‘Energiezui-
nige Huishoudboekje’ Dit is - zolang 
de voorraad strekt - gratis te 
verkrijgen bij het Energieloket en in 
de entree van OFW. In het boekje 
staan handige tips om minder elek-
triciteit, gas en water te verbruiken 
en dus geld te besparen.

Enkele tips voor in huis
• Plaats een doordrukstekker in het 

stopcontact; met het uitklikken van 
de schakelaar voorkomt u ‘lekkend’ 
elektriciteitsverbruik.

• De waterkoker is een ener-
gieslurper: gebruik dus niet meer 
water dan je nodig hebt. 

• Zodra de strijkbout op tempera-
tuur is, kan de stekker er weer uit, 
want hij houdt de hitte lang vast.

• Een volle koelkast vraagt minder 
stroom dan een lege; vul de lege 
plekken met flessen water om 
slimmer te koelen.
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Hoeveel (onnodige) stroom en gas gebruiken de apparaten in uw woning? 
Daar kunt u achter komen met behulp van een energiedisplay, die u 
enkele weken gratis mag lenen. Spoor het ‘lek’ op en bespaar geld!

   LEEN EEN ENERGIEDISPLAY 
EN DOE MEE!

Ontdek het lek’ in uw energieverbruik 

START CAMPAGNE
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Bij Anneke de Vries staat de draad-
loze display op een kastje in de 
woonkamer. “Zo kan ik gemakkelijk 
zien bij welk huishoudelijk apparaat 
het verbruik omhoogschiet met 
kilowattuur. En als ik op de euro-
toets druk, geeft hij aan, hoeveel dat 
verbruik dan kost. Op het schermpje 
laat de wijzer zien wanneer in huize 
De Vries de wasmachine, droger, 
oven of waterkoker aan staat. 
“Vooral de verwarmingstoestellen 
vragen veel energie, een koelkast 
neemt minder.”

“Installeren gaat gemakkelijk”
Sinds half augustus heeft Anneke de 
display (ter grootte van een mobiele 

telefoon) in huis, omdat ze als ener-
giecoach natuurlijk wel goed moet 
weten hoe het werkt. In een doosje 
ontving ze het apparaat. Aansluiten 
met behulp van de handleiding was 
heel gemakkelijk, vertelt ze. “Eerst 
koppel je de bijgeleverde sensor 
in de meterkast aan de slimme 
meter. Vervolgens kun je de display 
overal in huis plaatsen. Je hebt twee 
keuzes: verbinden via een stopcon-
tact of draadloos op batterijen.”

“Je bespaart en helpt het 
milieu”
Anneke vindt de display voor elke 
huurder handig. Zelf vindt ze het 
vooral leuk om te kijken waar ze 
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“Het is vooral dat je je meer bewust 
wordt van je energiegebruik in je huis”, 
vertelt energiecoach Anneke de Vries. 
“Kijk maar op de energiedisplay hier; 
bij wijze van spreken bespaar je geld, 
waar je bij staat.”

‘KIJK, NU BESPAREN 
WE AL GELD!’

In gesprek met Energiecoach Anneke de Vries

kan besparen. “Mijn man en ik gaan 
altijd al bewust om met ons energie-
verbruik”, vertelt ze. “Ik hang liever 
de was buiten op, dan dat ik het in 
de droger doe. Maar juist omdat 
je op deze display direct goed ziet, 
wat een huishoudelijk apparaat 
met je verbruik doet, geeft dat een 
goed beeld van je energieverbruik. 
Voor mij is het dan de uitdaging 
dat omlaag te brengen. En hoewel 
je misschien met de waterkoker 
of strijkbout maar twintig cent per 
keer bespaart, helpen alle beetjes 
toch mee. En zeker zo belang-
rijk, het milieu help je er ook mee 
door minder energie op te hoeven 
wekken.”
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PROJECT IN BEELD

De handtekeningen zijn gezet voor de realisatie van een Multifunctioneel 
Centrum (MFC) in Swifterbant. Gemeente Dronten en OFW maakten dit 
moment op woensdag 3 juli officieel. Ze onthulden het schetsontwerp aan 
de toekomstige gebruikers en dorpelingen. Boven en naast het MFC bouwt 
OFW 30 sociale huurappartementen.

MFC SWIFTERBANT 
   KRIJGT GEZICHT

Een mooie start naar de daadwerkelijke realisatie

“Dit is een mijlpaal voor de inwo-
ners van Swifterbant”, vertelde 
wethouder Peter van Bergen. “Jullie 
geduld is op de proef gesteld. We 
hebben keihard gewerkt aan de 
voorbereidingen. Dit is een mooie 
start naar de daadwerkelijke reali-
satie. En we kunnen het nu ook 
eindelijk aan de inwoners laten zien. 
Op naar de volgende etappe, het 
gaat echt door!”

Wonen, zorg en voorzieningen 
ineen
Het MFC wordt een plek waar 
ontmoeting en verbinding samen-
gebracht worden; een plek voor alle 
inwoners. Toekomstig hoofdgebrui-
kers De Meerpaal, Coloriet en Flevo-
Meer Bibliotheek gaan hier invulling 
aan geven. De volgende stap is dat 
de architect met de gebruikers in 
gesprek gaat over de invulling van 
de ruimten in het MFC. 

Langer thuis in mijn dorp
Truus Sweringa, directeur 
bestuurder OFW, feliciteert alle 
inwoners van Swifterbant. “Het 
voorzieningenniveau is al jaren 
een aandachtspunt. Fijn dat de 
gemeente aandacht heeft voor het 
dorp en ziet wat er leeft. De voorbe-
reiding duurde lang, maar we hopen 
dat het MFC nog veel langer staat. 
En, met de toevoeging van 30 sociale 
huurappartementen ontstaat een 
nieuw aanbod, waardoor Swifter-

banters langer in hun dorp kunnen 
blijven wonen.” OFW bouwt acht 
appartementen voor Coloriet en 22 
voor sociale verhuur. 

Ik wil meer weten
Wilt u meer weten over het MFC 
en/of de appartementen? 
Samen met de gemeente 
organiseren we in het najaar een 
informatieavond. Zodra de datum 
en locatie bekend zijn, informeren 
we hierover.

Onthulling bouwbord door 

toekomstige gebruikers, 

dorpsbelangen, gemeente 

en OFW.
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DE HUURDERS 
BELANGEN VERENIGING 
VAN 2000 TOT NU 

50 jaar OFW - Verhalen uit de afgelopen 50 jaar

In de vorige uitgave las u over de verzelfstandiging en 
professionalisering van OFW. Dit keer een verhaal over het belang 
van bewonersparticipatie (meedenken over het doen en laten van 
OFW) en de oprichting van de Huurders Belangen Vereniging (HBV). 

Aan het woord

• Wim Revet – oprichter en voormalig voorzitter Woningbouwvereniging “Oost-Flevoland” 
• Claudia van Loveren  – voorzitter HBV (2018-heden)
• Mario Ehlting - huurder OFW en voormalig lid ledenraad HBV
• Gerard Corjanus - voorzitter Huurders Belangen Vereniging (2011-2018)
• Truus Sweringa – Directeur bestuurder OFW

Inzet en betrokkenheid

Tot 2000 was OFW (aanvankelijk 
onder de naam Woningbouwvereni-
ging Oost-Flevoland) een vereniging 
met leden. Wim Revet, één van de 
oprichters en in de jaren 1969-1994 
voorzitter van het bestuur, zegt over 
die periode: “Twee keer per jaar had 
je een algemene ledenvergadering. 
Een keer om de jaarstukken vast te 
stellen en een keer om een begro-
ting vast te stellen. Daar kwamen de 
plannen aan de orde.” Alle huurders 
hadden het recht lid van de vereni-
ging te worden en de ledenvergade-
ringen te bezoeken. 

had OFW geen leden meer. Een 
stichting kent immers geen leden. 
Bewonersparticipatie paste in het 
nieuwe tijdsbeeld. Daarom werd in 
april 2000 de Huurders Belangen 
Vereniging (HBV) opgericht, een 
vereniging waarvan alle huurders 
van OFW lid kunnen worden. Daar-
naast bleef OFW twee keer per jaar 
een bewonersavond organiseren 
rond dezelfde tijd waarin vroeger de 
ledenvergadering was. Ook hier legde 
OFW verantwoording af over haar 
beleid en ging zij met huurders in 
gesprek over nieuwe ontwikkelingen.

Huurdersbelangen
In de loop der jaren kregen corpora-
ties meer verantwoordelijkheden, die 
in het verleden door het Rijk werden 
bepaald, bijvoorbeeld de huurver-
hoging. Leden van de vereniging 
moesten staan voor de volkshuis-
vestelijke, de bedrijfseconomische 
en de woonconsumentenbelangen. 
In de praktijk kregen de belangen 
van woonconsumenten de meeste 
aandacht. Dit kon beter vorm worden 
gegeven via bewonersparticipatie. 
Na het omzetten van vereniging naar 
stichting (via een statutenwijziging), 
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Ongehuwd huren 

Veelzeggend over die periode is 
de volgende anekdote van Truus 
Sweringa: “Er is een periode 
geweest waarin ongehuwde paren 
niet bij de corporatie konden 
huren. Dit stuitte een groep 
studenten van de agrarische hoge-
school tegen de borst. Ze werden 
massaal lid van de vereniging 
en mochten dus ook algemene 
ledenvergaderingen bijwonen 
en stemmen. Hun doel was de 
gewraakte bepaling uit de regle-
menten te schrappen. Dit kwam 
andere leden ter ore. Die trom-
melden de leden op die lid waren 
van de vakbond. Hierdoor werd het 
voorstel afgestemd!” 

Drie bestuursleden
De HBV bestaat uit een dagelijks 
bestuur, een algemeen bestuur, een 
ledenraad en uiteraard de leden. 
In het dagelijks bestuur zetelen 
de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester. Het algemeen 
bestuur bestaat uit de drie leden 
van het dagelijks bestuur en een 
aantal algemene bestuursleden. 
Op dit moment zijn dat er drie. 
Deze drie bestuursleden zijn ieder 
coördinator van één van de drie 
woonkernen van de gemeente 
Dronten. Het hoogste orgaan van 
de HBV is de ledenraad. Volgens 
de statuten wordt deze raad “naar 

evenredigheid samengesteld uit 
maximaal dertig afgevaardigden van 
de bewonerscommissies”. Claudia 
van Loveren, voorzitter van het 

algemeen bestuur en coördinator 
voor Biddinghuizen, legt uit wie dat 
zijn: “Bewonerscommissieleden 
zijn leden van de HBV die bij hun 
aanmelding hebben laten weten dat 
zij bewonerscommissielid willen zijn. 
Een bewonerscommissielid wordt 
altijd benaderd bij een grote schil-
derbeurt in de wijk of straat waar hij 
of zij zelf woont, of als de moderni-
sering voor de deur staat.” 

De ogen en oren van het bestuur
De ledenraad van de HBV contro-
leert wat het bestuur doet. Verder 
zijn de leden van deze raad de 
ogen en oren van het bestuur in 

de dorpen en wijken. Het bestuur 
van de HBV vergadert vier keer 
per jaar met de ledenraad. Buiten 
de vergaderingen om kunnen de 

leden van de ledenraad het bestuur 
benaderen met problemen die zij in 
hun buurten hebben geconstateerd. 
Verder kunnen zij cursussen of 
workshops volgen bij de Woonbond, 
de landelijke belangenvereniging 
van huurders en hun organisaties. 
Mario Ehlting, inwoner van Dronten 
en voormalig lid van de ledenraad, 
zegt hierover: “Dat is heel belang-
rijk, want je hebt eigenlijk nergens 
verstand van en je moet het allemaal 
opbouwen. Je moet weten wat er 
landelijk speelt, bij de regering.”

Goede samenwerking
Het overleg tussen HBV en direc-
teur-bestuurder vindt meestal plaats 
in een aangename sfeer. De HBV 
streeft naar goede samenwerking 
tussen beide partijen. Corjanus: “Ik 
heb altijd de filosofie gehad dat je 
er samen uit moet komen.” Dwars 
liggen om het dwars liggen heeft 
geen zin; uiteindelijk moet er toch 

1999: Een enthousiaste groep huurders zet zich in voor bewonersparticipatie. Ze zetten samen 
een huurdersorganisatie op. 
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Overleg met de directeur 
bestuurder 

Een belangrijke taak van de HBV 
is het overleg met de directeur 
bestuurder over alles wat bij OFW 
speelt. Gerard Corjanus, voormalig 
voorzitter van de vereniging, zegt: 
“Alles wat als beleidswijziging werd 
voorgesteld komt ook bij de huur-
dersvereniging terecht. Dus groot 
onderhoud, alle plannen die men 
heeft, en plannen om woningen te 
verkopen. Dan vraagt men onze 
mening.” Uiteraard wordt ook over-
legd over de hoogte van de huur. 
Corjanus: “Sociaal gezien was mijn 
streven zo min mogelijk huurver-
hoging voor de minst draagkrach-
tigen. Dat is jaren gelukt.”

beleid komen, legt Corjanus uit: 
“Bij een conflict heb je twee verlie-
zers. Zoek naar de oorzaken en 
probeer daar wat mee te doen.” Dit 
wil niet zeggen dat de HBV nooit 
kritiek heeft op het beleid van OFW. 
Claudia van Loveren: “Wij gaan 
niet overal meteen in mee. We 
willen precies weten welke voor- en 
nadelen er voor onze huurders 
aan bepaalde zaken zitten. Want 
wij zijn er voor onze huurders; niet 
voor OFW, maar echt voor onze 

huurders. Je probeert altijd wat. 
De huurverhoging die elk jaar weer 
terugkomt, daar proberen we toch 
altijd wat van af te knabbelen. Negen 
van de tien keer is ons dat ook nog 
gelukt. En kijk, elke euro is er toch 
ééntje.”

Onderhouden van contacten
Een andere taak van het bestuur 
van de HBV is het onderhouden van 
contacten met de huurders, ook 
met degenen die geen lid zijn van 
de vereniging. Het bestuur moet 
immers weten wat er onder de 
achterban leeft.

Bemiddelen bij problemen
Een belangrijke taak van de HBV 
is het bemiddelen bij problemen 
tussen individuele huurders en 
OFW. Van Loveren legt uit: “Er is 
wel eens een klacht dat iemand 
zich bijvoorbeeld niet gehoord 
voelt, of het niet eens is met een 
beslissing die OFW heeft genomen 
over de woning van de huurder. 
Dan hoor je het verhaal aan van 
de huurder en dan ga je eens zelf 
kijken: Wat bedoelt die huurder?” 
Vervolgens gaat Van Loveren met dit 
verhaal naar de verantwoordelijke 
medewerker van OFW en legt ze 
de kwestie aan hem of haar voor. 
Meestal blijkt dan dat er niet zoveel 
aan de hand is: vaak is er sprake 
van een miscommunicatie tussen 
de huurder en OFW. Mocht de HBV 
echter tot de conclusie komen dat 
de klachten van de huurder gegrond 
zijn, dan aarzelt het bestuur niet om 
dit bij OFW aan de orde te stellen. 
Van Loveren: “Dan gaan wij naar 
OFW en zeggen: Dit pikken wij ook 

2000: HBV en OFW ondertekenen een samen-
werkingsovereenkomst.

2000: De oprichting van de HBV is een feit.
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“Geweldige mensen met 
heel veel betrokkenheid”

Truus Sweringa heeft grote waar-
dering voor de HBV: “De HBV, dat 
zijn geweldige mensen met heel 
veel betrokkenheid en inzet.” Ook 
Laura Bouwmeester, tot 1 januari 
2019 voorzitter van de raad van 
commissarissen, is positief over 
de HBV. Voor de commissarissen 
is het opbouwen van goed contact 
met de huurders van belang: “Een 
belangrijk middel is de HBV, die 
ontzettend actief is. Het zijn heel 
enthousiaste en actieve mensen. Ik 
ben ook benoemd op voordracht 
van de HBV en ik heb grote waar-
dering voor wat ze doen.”

50 jaar OFW - Verhalen uit de afgelopen 50 jaar

Ledenraadslid Lenie Christiaanse en energiecoach Anneke de Vries met huidig HBV-bestuursleden 
Johan van der Laan en Claudia van Loveren. 

niet, want het is niet netjes.” Dit 
leidt er bijna altijd toe dat OFW het 
probleem oplost. 

“Ik wist niet eens wat de HBV 
was”
Een probleem voor de HBV is dat er 
relatief weinig huurders lid van de 
vereniging zijn, zodat het reservoir 
aan mogelijke bestuursleden niet al 
te groot is. De HBV heeft ongeveer 

zevenhonderd leden op 4.300 huis-
houdens. Het relatief kleine aantal 
actieve leden is vooral in Swifterbant 
en Biddinghuizen een probleem. 

Volgens Van Loveren, die zelf in 
Biddinghuizen woont, komt het 
deels voort uit onbekendheid met 
het werk van de HBV. 
Van Loveren raakte pas nauwer 
betrokken bij de HBV toen haar 
buurt in Biddinghuizen gemoder-
niseerd werd. Er woonden daar 
geen HBV-leden die lid waren van 
een bewonerscommissie en dus als 
aanspreekpunt voor de bewoners 
konden fungeren. Van Loveren: “Tien 
jaar geleden stond de toenmalige 
coördinator van Biddinghuizen voor 
mijn voordeur: Er komt een moderni-
seringsproject, zou jij bewonerscom-
missielid willen zijn? Ik dacht toen: 
Tsja, als zij dat leuk vinden, laat ik het 
eens doen.” Van het één kwam het 
ander: “Op een gegeven moment, 
halverwege het project, kwamen de 
voorzitter en de vicevoorzitter van de 
HBV. Zij vroegen mij of ik coördinator 
van Biddinghuizen wilde worden, dus 
bestuurslid van de HBV.” Aanvanke-

lijk wilde Van Loveren daar niet op 
ingaan, maar het bestuur bleef maar 
aandringen. Van Loveren: “Na een 
half jaar dacht ik: Ze zijn zo vast-

besloten, ik ga het gewoon proberen. 
Misschien bevalt het me. Ik ben nu 
tien jaar verder. Ik ben nog steeds 
coördinator.”

Wat te vertellen
Ondanks het relatief kleine aantal 
leden - en het nog kleinere aantal 
actieve leden - heeft de HBV wel 
invloed, denkt Ehlting: “Ja, die heeft 
echt wel wat te vertellen. Nou ja, 
uiteindelijk beslist OFW toch zelf, 
maar je kunt wel advies uitbrengen 
en zeggen: Daar werken we niet 
aan mee.” Die invloed is deels aan 
de zittende directeur te danken, 
zegt Corjanus: “Gelukkig is hier een 
directeur als Truus Sweringa, die de 
filosofie heeft: samen bouw je aan 
de maatschappij en ook in de maat-
schappij. Dat heeft ze ook aan haar 
personeel als opdracht gegeven.” 
De directeur luistert naar wat de 
HBV te melden heeft en is ook zeer 
benaderbaar. 

2012: De HBV zet zich in voor een beter klimaat 
en energiebesparing op Warmetruiendag.
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“Iedere huurder van OFW kan bij ons 
een aanvraag doen voor elektrisch 
koken”, vertelt Kars. “Wij verzorgen 
dan - kosteloos - in de meterkast 
een extra aansluiting en we maken 
een aansluiting in de keuken voor de 
kookplaat.” Maar als u de kookplaat 
wilt gebruiken in combinatie met 
een elektrische oven, dan vereist dat 
een krachtstroomaansluiting; die 
meerkosten zijn voor de huurder.

De voordelen van elektrisch 
koken
Kars Orsel kookt thuis al enkele 
jaren elektrisch op een inductie-
kookplaat: “Deze vorm van elektrisch 
koken heeft het laagste verbruik 
en is zeer gebruiksvriendelijk. Als je 
de knop uitzet, is de kookplaat ook 
niet meer heet, net zoals bij koken 
op gas. Daarnaast voorkom je bij 

        ELEKTRISCH KOKEN,  
   GEMAK EN VEILIG

elektrisch koken de uitstoot van 
CO2 en fijnstof in je woning. Ook is 
het veiliger, omdat je niet meer met 
open vuur te maken hebt. En het 
schoonmaken van de gladde kook-
plaat is natuurlijk erg gemakkelijk.”

Gratis stroom met 
zonnepanelen
Een bijkomend voordeel is dat elek-
trisch koken goedkoper is dan gas, 
wanneer je zonnepanelen op je dak 
hebt. “Dan wek je immers je eigen 
gratis stroom op, waardoor je minder 
betaalt aan je energiebedrijf, omdat 
je geen gas voor het koken verbruikt.” 
Kars Orsel maakt de rekensom: “Met 
gemiddeld 10 zonnepanelen bespaar 
je zo’n 44 euro per maand aan ener-
giekosten. De helft daarvan, 22 euro, 
betaal je aan OFW als servicevergoe-
ding voor de panelen. De andere 

IN GESPREK MET

Steeds meer mensen gaan over op 
elektrisch koken, omdat de overheid het 
gasverbruik wil beperken en duurder 
maakt. Elektrisch koken heeft vele 
voordelen, maar wat komt er bij kijken? 
Projectleider Kars Orsel van OFW legt uit.

Wek met zonnepanelen je eigen stroom op!

helft is dus de maandelijkse bespa-
ring voor de huurder.”

Eenmalige uitgaven voor de 
huurder
Eenmalige uitgaven waar de huurder 
rekening mee moet houden, zijn de 
aanschaf van de kookplaat (vanaf 
circa 330 euro) en de pannen (vanaf 
circa 100 euro) voor inductie koken.

• Wilt u meer weten over uw moge-
lijkheden, neem dan contact op 
met Kars Orsel: karsorsel@ofw.nl 
of (0321) 38 55 51.

• Vanaf zaterdag 5 oktober kunt u 
(op de even weken) voor vragen 
over elektrisch koken en/of 
zonnepanelen ook terecht in het 
Energieloket Dronten (De Reling 5). 
Kars Orsel beantwoordt uw vragen 
graag tussen 12.00 en 15.00 uur. 
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“Met dit groot onderhoudsproject in Dronten-Centrum 
zorgen we ervoor dat alle woningen van OFW die tot in 

de jaren ’70 zijn gebouwd, weer voldoen aan de moderne 
eisen. Ook geeft het de buurt straks weer een fris gezicht. 
Dit doen we zonder een huurverhoging door te voeren. 
Daarnaast hebben deze woningen - nu met energielabel 
D - straks gemiddeld label A. Dat betekent dat ze goed 
geïsoleerd worden; dat geeft een prettiger wooncomfort 
en bespaart de bewoner energiekosten. Tegelijk bieden 
we de bewoners aan om zonnepanelen op hun dak te 
laten leggen, voor nog lagere energie lasten. 
Omdat deze huizen in 2002 al zoveel mogelijk zijn voor-
zien van een nieuw toilet, keuken en badkamer, hoeven 
we nu minder in de woningen te doen. De afgelopen 
maanden hebben we met Salverda Bouw de bewoners 
bezocht voor een keukentafelgesprek. Twee weken voor 
de start van een woningblok bespreekt Salverda met de 
bewoners nog wat er gaat gebeuren. Waar mogelijk, zoals 
met de kleuren van de kozijnen en deuren, mogen bewo-
ners hun voorkeur aangeven. En natuurlijk proberen we 
met de planning rekening te houden met hun wensen.”

PROJECT IN BEELD

Vanaf september 2019 tot medio 
2020 vindt er groot onderhoud 
plaats bij 104 woningen aan de 
Spiegelstraat, Kombuisstraat, 
Galjoenstraat en de Groenlandstraat 
in Dronten. Wat gaat er gebeuren 
en hoe kijken de woonconsulent, 
uitvoerder en lid van de 
Bewonerscommissie er tegenaan? 

   WERKEN AAN COMFORT 
EN ENERGIEBESPARING

Groot onderhoud 104 woningen Dronten-centrum

        FEMKE VERBRUGGEN, 
WOONCONSULENT OFW

Groot onderhoud in Dronten-centrum 
• daken isoleren
• gevelisolatie opwaarderen
• dakpannen en goten vervangen
• nieuw voegwerk aanbrengen
• kozijnen op begane grond voorzien van HR++ glas
• aanpandige berging isoleren en deur vervangen
• oude meterkast vervangen



13

OFW Vizier  |  septemberi 2019

“Ik vind het mooi dat we weer een onderhoudsproject 
voor OFW mogen uitvoeren; de samenwerking met de 
medewerkers is altijd prettig en de communicatie met 
de bewoners is goed geregeld. Vergeleken met eerdere 
projecten, is Dronten-Centrum minder ingrijpend. Toch 

“Sinds 2006 woon ik aan de Groenlandstraat. De huur-
woning is prima qua ruimte, maar wel aan onderhoud 
toe, als je kijkt naar de verouderde voegen en het slecht 
geïsoleerde dak. Dat wordt dus alleen maar beter. 
Daarnaast overweeg ik zonnepanelen en elektrisch 

        RUTH LOKHORST,  
HOOFDUITVOERDER SALVERDA BOUW

        PETA WITTE,   
LID BEWONERSCOMMISSIE

proberen we voor de bewoners de hinder zoveel moge-
lijk te beperken. Vanaf de tweede week van september 
starten we, waarbij ik als aanspreekpunt dagelijks 
aanwezig ben in de bouwkeet aan de Spiegelstraat.
Bouwkundig is het een vrij gangbaar project, dat we 
vaker uitvoeren. Wel leren we door de jaren heen; zo 
verplaatsen we de dakramen zoveel mogelijk naar de 
schaduwzijde op het dak, om zonnepanelen gemakke-
lijker mogelijk te maken. Al met al zijn we per woningblok 
zo’n twee tot drie maanden bezig. We hebben immers 
met verschillende werkzaamheden te maken, van 
isoleren en voegen tot kozijnen vervangen en schilderen. 
De enkele koopwoningeigenaren in de blokken, hebben 
we gevraagd of ze tegen een nette vergoeding mee 
willen doen. Dat werkt voor ons wel zo efficiënt en geeft 
een fraaier straatbeeld. De keuze is aan hen.”

koken, omdat dat extra geld scheelt. OFW vroeg of ik 
samen met twee andere bewoners lid wilde worden 
van de bewonerscommissie. Je praat en denkt dan als 
bewoner mee over zaken die de bewoners aangaan. 
Die rol past wel bij mij: ik geloof in rechtvaardigheid en 
regel vanuit een positieve leefwijze graag zaken, zoals 
het veiliger maken van het pleintje achter de straat. Ook 
ga ik regelmatig naar Bewonersavonden van OFW. Ik heb 
veel informatie gelezen en gehoord en weet wat er komt 
kijken bij het groot onderhoud. Buurtbewoners mogen 
me benaderen voor vragen of opmerkingen daarover; 
ik geef graag advies. Hoewel de aannemer pas in maart 
2020 bij mij begint, ben ik al begonnen met opruimwerk 
in huis en in de tuin. Ik heb er zin in, want de buurt 
wordt weer een stuk mooier.”



 

  

   HOE VERLICHT JE EEN 
APPARTEMENTENCOMPLEX 
         HET SLIMST? 

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Veiligheid en verlichting 
Openbare ruimtes moeten toegankelijk en dus goed 
verlicht zijn. Deze verlichting is helaas (nog) niet goed af te 
stemmen op schemering of op wisselende weersomstan-
digheden. Er bestaan wel schemerschakelaars, maar in de 
praktijk werkt dat alleen als deze direct bij de verlichting 
hangen. En dat kan niet altijd. OFW zoekt wel naar moge-
lijkheden om de lasten voor de algemene voorzieningen 
te verlagen. Denk aan het vervangen van de verlichting 
door ledlampen die aangesloten worden op bewegings-
sensoren. Ook heeft OFW bij nieuwbouw gekozen voor de 
meest zuinige vorm van - betaalbare - verlichting. 

Zonnepanelen nog niet mogelijk
Ook krijgen we vaak de vraag, waarom er op het dak 
van sommige complexen geen zonnepanelen worden 
geplaatst. Dat zou de energiekosten voor de verlichting 
compenseren. Een reden is dat OFW niet kan salderen*. 
Als er een groot-verbruikaansluiting aanwezig is (zoals 
een lift), mag OFW de opgewekte stroom niet salderen 
met de verbruikte stroom. De kosten zijn ook een reden 
dat het niet kan: de aftakking vanaf het dak moet recht-
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In verschillende appartementencomplexen brandt in de centrale hal, lift 
en galerijen bijna dag en nacht de verlichting. ‘Waarom is dat nodig, en 
leidt het niet tot energieverspilling?’ We leggen graag uit hoe het zit. 

streeks naar de centrale meterkast beneden. Kortom, je 
wekt wel duurzaam op, maar je krijgt er financieel vrijwel 
niets voor terug.

Wat is een oplossing?
Wat is dan een oplossing om voor de opgewekte kilo-
wattuur (kWh) toch hetzelfde terug te krijgen als de huur-
ders betalen voor hun stroom? Dat is het aanbrengen van 
een rechtstreekse kabel van de omvormer van een aantal 
zonnepanelen op het dak van het appartementencom-
plex naar de meterkast van elke individuele huurder. Dan 
werkt het salderen net als bij gewone woningen. Dus via 
de stroomrekening van alle individuele huurders. Helaas 
is de verdeling onder de verschillende appartementen en 
etages vanaf de omvormer van de zonnepanelen bouw-
technisch en qua prijs nog niet eenvoudig te realiseren. 

Kijken naar betaalbare mogelijkheden
Wel onderzoekt OFW welke mogelijkheden er zijn om 
de lift en verlichting van het complex aan te sluiten op 
een zonnepaneel. Als de platdakbedekking bijvoorbeeld 
vervangen moet worden, wil OFW dat combineren met 
de montage van zo’n installatie. Tegelijk laat OFW onder-
zoeken of zonnepanelen gekoppeld kunnen worden aan 
de energiemeter van individuele bewoners.

Huurders Belangen Vereniging 
Postbus 193 
8250 AD Dronten
06 - 38 34 81 87
www.huurdersbelangenvereniging.nl

* Salderen is de vergoeding die u ontvangt van uw energieleverancier voor de 
 opgewekte elektriciteit die u niet zelf in uw woning gebruikt. 
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   HOE VERLICHT JE EEN 
APPARTEMENTENCOMPLEX 
         HET SLIMST? 

In de zestig huurwoningen in de ‘Smurfendorpen’ in Biddinghuizen 
en Swifterbant worden vanaf september de verwarmingsinstallatie 
en ventilatie gemoderniseerd. Ook komt de blauwe dakpan terug. 

SMURFENDORP KRIJGT BLAUWE 
PANNEN EN GROENE ENERGIE

PROJECT IN BEELD

Het gaat om de seniorenwoningen 
(van eind jaren ‘80, begin jaren ’90) 
aan De Hooiberg en De Garve in 
Biddinghuizen en Het Wapenschild 
en De Heraldiek in Swifterbant. 
Vanwege de blauwe dakpannen en 
voordeuren worden de buurten ook 
wel ‘Smurfendorp’ genoemd. De 
verweerde dakpannen kregen een 
schoonmaakbeurt en een nieuwe 
blauwe coating ter bescherming.

Hybride warmtepomp scheelt 
geld
Elk huis krijgt een zuinigere CV-ketel. 
Bewoners kunnen daarnaast - 
kosteloos - kiezen voor een hybride 
warmtepomp in combinatie met 
zonnepanelen. Een (elektrische) 
hybride ventilatiewarmtepomp 
wordt gebruikt voor het verwarmen 
van de woning door ventilatielucht 

te gebruiken. Dat scheelt gasgebruik 
en bespaart een huishouden gemid-
deld 30 euro per maand. De cv-ketel 
ondersteunt voor het bereiden van 

warm water en bij koud weer voor 
het verwarmen van de woning. De 
zonnepanelen compenseren het 
extra elektraverbruik.
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Een veilige buurt door samenwerken, waarbij u als inwoner van de 
gemeente Dronten de belangrijkste schakel bent. Start uw eigen 
WhatsApp buurtpreventie groep (WABP groep) met buurtbewoners 
en meldt uw groep aan via www.wabp.nl. Via deze website kunt u ook 
buurtpreventiestickers bestellen, en deze op uw woning plakken.
Leden van de WABP groep brengen elkaar snel op de hoogte van 
alarmerende situaties, zoals een inbraak of een verdacht persoon in 
de buurt. Over het gebruik van de WhatsAppgroep kunt u onderling 
afspraken maken.  Bij direct alarm belt u natuurlijk gelijk met 112.

ATTENTIE WHATSAPP BUURTPREVENTIE!

Zoekt u een leuk boek om te lezen? Kijk dan even in de mini bieb 
aan de Jachthoorn in Swifterbant. In deze mini bieb staan boeken 
die u kosteloos (tijdelijk) mag lenen. Uiteraard staat het u ook vrij om 
geweldige boeken die bij u in uw eigen boekenkast staan te delen 
met uw buurt/buren. Dit initiatief is ingediend bij, en mede mogelijk 
gemaakt door het leefbaarheidsfonds van OFW. 

MINI BIEB VOOR DE 
BUURT IN SWIFTERBANT! 

Gasloos wonen klinkt mooi, maar is het haalbaar? Om dat te testen, richten we een zoge-
naamde all-electric woning in aan de Galjoenstraat in Dronten. Hoe ziet dat eruit? 

Deze vrijgekomen eengezinswoning krijgt HR++ kozijnen en -ramen voor zo weinig mogelijk warmteverlies. 
Met het groot onderhoudsproject van de 104 woningen aan de Galjoenstraat, Groenlandstraat, Spiegelstraat 
en Kombuisstraat worden de muren en het dak mee-geïsoleerd. Op het dak komen zonnepanelen die extra 
stroom opwekken. Tegelijk zorgt een warmte-terugwin-installatie in de woning ervoor dat de warmte van afge-
voerde lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht. Daarnaast wordt er een elektrische 
warmtepomp geïnstalleerd die de woning verwarmt en van warmwater voorziet. Via speciale convectorradia-
toren kan de woning vervolgens verwarmd worden. 
We verwachten de woning per oktober 2019 voor verhuur aan te kunnen bieden. De huurder kan vervolgens zijn/
haar ervaring delen met OFW. 

EEN ALL-ELECTRIC WONING


