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Boegbeelden  
Bob & Anneke de Vries

 De Greente is zichtbaar opgeknapt 

OFW houdt 
Open huis
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2       VOORUITKIJKEND: 
EEN NIEUW 
   ONDERNEMINGSPLAN

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

Elk jaar begint met goede voornemens. Dat geldt 
natuurlijk ook voor OFW. In 2017 stellen we een 
nieuw ondernemingsplan op. Hierin staan in 
hoofdlijnen de plannen voor de komende vier 
jaar. Welke doelen streven we na? Wat zijn de 
nieuwe uitdagingen? Vanzelfsprekend kijken we 
daarbij goed naar wat er in de gemeentelijke 
Woonvisie staat. 

Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld: het inspelen 
op veranderende woonwensen en het bouwen 
voor studenten, alleenstaanden en senioren. 
Nieuwe woonvormen met aandacht voor wonen 
en zorg. Maar natuurlijk ook de samenwerking 
met onze partners rond leefbaarheid, welzijn en 
zorg en het inspelen op de vergrijzing.  

De afgelopen jaren hebben we veel aandacht 
besteed aan het verbeteren van de bestaande 
woningen. De stookkosten zijn aantoonbaar lager 
geworden. Gelukkig is de modernisering van de 
jaren 60-, begin jaren 70-woningen bijna afge-
rond. Alleen De Greente-Zuid en De Heraut/Het 
Blazoen in Swifterbant moeten nog. Vanaf 2019 
komen geleidelijk aan de woningen aan de beurt 
die dan veertig tot vijftig jaar oud zijn. We ontwik-
kelen hier een nieuwe aanpak voor. Ook leefbaar-
heid blijft een belangrijk onderwerp. Worden de 
tuinen wel goed onderhouden? Wat is de verant-
woordelijkheid van de huurder? En hoe gaan we 
met overlast om?

In het voorjaar houden we 
een visitatie. Dat gebeurt 
elke vier jaar. Een externe 
commissie onder leiding 
van professor Hooimeijer 
gaat aan allerlei organisa-
ties vragen wat zij van OFW vinden. Denk hierbij 
aan de Huurders Belangen Vereniging en de 
gemeente Dronten. Wat doen we goed? Wat kan 
beter? Houden we voldoende rekening met de 
belangen van onze stakeholders? Zijn er nieuwe 
aandachtspunten? Dat is natuurlijk mooie input 
voor het ondernemingsplan. We willen graag alle 
ideeën meenemen die er in de samenleving leven. 
We willen ons werk goed doen en voortdurend 
verbeteren.

Voordat we het plan opstellen, willen we natuurlijk 
ook horen wat u belangrijk vindt. Waar moeten we 
ons op richten en waarop niet? Ideeën? Laat het 
ons weten (mail naar woondiensten@ofw.nl). Wij 
laten ons graag door u inspireren. 

Truus Sweringa
directeur bestuurder
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Waarom een inboedelverzekering? 
Wordt er ingebroken of raken spullen beschadigd door lekkage, brand, inbraak of 
storm, dan heeft u niet altijd voldoende geld om deze spullen te vervangen. De inboe-
delverzekering verzekert schade aan spullen in en om het huis. Meubels, computers, 
maar ook boeken, smartphones, servies en kleding. Sommigen denken misschien: 
“Zoveel waardevolle spullen heb ik niet.” Maar als je alles bij elkaar optelt, ligt er vaak 
toch voor een flink bedrag aan spullen in uw huis. Ook als uw woning door brand 
 onbewoonbaar is, worden eventuele kosten voor een tijdelijke woonruimte vergoed.  

Controleer regelmatig verzekeringen
Sluit u voor de eerste keer een inboedelverzekering af, dan moet u de geschatte 
waarde van uw spullen doorgeven aan uw verzekeraar. Heeft u al een inboedel-
verzekering? Controleer dan regelmatig of de waarde nog steeds klopt. 

Tips:
• Een inboedelverzekering kost vaak maar een paar 

tientjes per jaar. Vaak is het de kosten waard. Want 
ook als u niet echt waardevolle spullen hebt, kan de 
schade snel oplopen. En er wordt meer gedekt, zoals 
gevolgschade door rook, roet of  bluswater. 

 Ook kunt u een dekking krijgen voor extra kosten die 
gemaakt zijn, bijvoorbeeld opruimingskosten.

• Kijk vooraf goed welke schade wordt vergoed en welke niet.
• Bekijk welke maatregelen u zelf moet nemen om schade te voorkomen.
• De verzekeraar keert niet altijd het bedrag uit waarmee u een nieuwe bank of tafel 

zou kunnen kopen. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, krijgt u de nieuwwaarde. 
• Schade claimen bij uw verzekering kan door een schadeformulier in te 
 vullen. Vraag deze aan bij uw verzekeraar. Stuur indien mogelijk ook 
 foto’s van de schade mee. Bij grote schades kiest de verzekeraar er 
 soms voor om een schade-expert te sturen om de schade te beoordelen.

Bron en meer informatie: www.vanatotzekerheid.nl. 

VERZEKER UW SPULLEN
U woont in een fijn huis dat gezellig en thuis voelt. 

Logisch dat u trots en zuinig bent op uw woning en 

uw spullen. Een goede voorbereiding op risico’s door 

een inboedelverzekering is daarbij belangrijk.  

maart | april | mei 2017

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT

Dronten

De Kievit 4 t/m 30, 34 t/m 64 en 74
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, 268A t/m 268F, 
362A t/m 362F
De Oeverloper 367 t/m 381,437 t/m 445, 
355A t/m 355H
Sparlinghof 1 t/m 123
Lancasterdreef 116 t/m 148

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
De Tas 1 t/m 55

Swifterbant

Bazaltstraat 1 t/m 23
Gletsjerstraat 24 t/m 32
Keileemstraat 26
Zuidsingel 2 t/m 8, 12, 18 t/m 30

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
KLEINE BEURT

Biddinghuizen

Akkerhof 1, 38 t/m 62
Kopakker 5, 7, 15 t/m 35, 
Wendakker 3t/m 7, 11, 13, 17 t/m 37, 36
Het Erf 17 t/m 61, 70 t/m 78
Het Gareel 16 t/m 24
Het Lamoen 1 t/m 4, 9 t/m 16
Lucernehof 3, 13, 19 t/m 35, 39 t/m 47, 51 t/m 83, 
89, 93, 4 t/m 40, 46 t/m 62, 66, 68, 80, 98, 104, 
106, 112, 118, 122, 126 t/m 132, 136 t/m 142, 
146 t/m 158, 164 t/m 168, 178, 186
De Rosmolen 17 t/m 41
Zaaiviool 24 t/m 52
De Teugel 2, 4, 9, 10

ONDERHOUD

54%   van de 
huishoudens controleert 
verzekeringen af en toe 
of regelmatig op de voor-
waarden, 46% dus nooit.



BINNEN KIJKEN BIJ OFW
Huurders kregen een mooie kans om een kijkje te nemen in het kantoor van 
OFW. Met 125 mensen was het echt volle bak. Een mooi moment om de mens 
achter de deuren van de centrale hal te ontmoeten. Én natuurlijk om de 
plannen van de teams van OFW te zien. 
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Want naast een gezellig avond met fotobooth, een 

hapje en een drankje, prijsuitreiking en een klein 

cadeautje, hebben de medewerkers van OFW vooral 

laten zien wat ze in 2016 hebben gedaan. En wat er 

in 2017 nog aan zit te komen. Kijk mee in deze korte 

fotoreportage.

         Een van de medewerkers van 

OFW laat een sneak preview zien van 

het nieuwe woningzoekendensysteem 

en bijbehorende website. Een week 

later ging dit systeem live voor alle 

woningzoekenden. Volgen jaar wordt 

dit systeem geëvalueerd. 

         De afdeling Projecten liet zien wat 

ze de afgelopen jaren hebben gedaan 

en toonde de plannen voor 2017, zoals: 

de Greente-Zuid, de Heraut/het Blazoen 

en het aanvullend onderhoud van 108 

woningen aan de Groenlandstraat en 

omgeving. Deze afdeling is verantwoor-

delijk voor het planmatig onderhoud (zie 

pag. 3), contractonderhoud, nieuw-

bouw, modernisering en natuurlijk het 

goed beheren van onze woningen. 

         Ook was er de mogelijkheid om 

aan te geven welke onderdelen er op 

de website van belang zijn. Met het 

oog op een nieuwe website komend 

voorjaar prettige informatie voor ons 

om te hebben.

         Met een leuke workshop konden 

huurders bij het team Finance 

aangeven waar het geld heen moet. 

Op de eerste plaats stond modernise-

ring en onderhoud. Maar ook vonden 

bewoners Leefbaarheid in de wijk 

belangrijk.

         Naast dat er alle gelegenheid was 

om vragen te stellen zoals bijvoor-

beeld over de WMO, was het ook leuk 

om praktisch te zien hoe iets wordt 

gemaakt. De stagiairs van onderhoud 

lieten bijvoorbeeld zien hoe je een 

kozijn in elkaar zet. 

         De Huurders Belangen Vereni-

ging heette nieuwe leden welkom. 

Ook werd de winnaar van de mooiste 

tuin(foto) bekend gemaakt. Voorzitter 

Gerard Corjanus van de HBV maakte 

bekend de heer en mevrouw Mark-

horst een tuinbon hadden gewonnen.
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Meer foto’s 

kunt u vinden op: 

http://www.ofw.

nl/over-ofw/

evenementen of 

facebook. 



5

OFW Vizier  |  Februari 2017

1

2

3

4

5

6



  

De gemeente Dronten, Huurders Belangen Vereniging 
(HBV) en OFW hebben het najaar van 2016 hard gewerkt 
om prestatieafspraken met elkaar te maken. In de Woon-
visie staat de ambitie van gemeente Dronten met betrek-
king tot onder meer de volkshuisvesting. Bij het maken van 
de prestatieafspraken is er specifiek aandacht geschonken 
aan de volgende thema’s: 

Evenwichtige groei 
Het is belangrijk dat OFW voldoende woningen beschik-
baar heeft passend bij de daadwerkelijk vraag en behoefte 
van huidige en toekomstige bewoners. En er is aandacht 
voor de kwalitatieve verandering van typen woningen. 
Gemengde buurten, waar verschillende soorten mensen 
wonen en verschillende typen woningen zijn, blijven daarbij 
een belangrijk uitgangspunt. De komende jaren ligt de 
focus steeds meer op de toenemende vraag naar kleinere 
en geschikte huisvesting, zowel voor ouderen als voor 
jongere inwoners, al dan niet in combinatie met zorg. 

Inspelen op vergrijzing 
We zien dat er veel eengezinswoningen in ons bezit zijn. 
Tegelijk zien we dat senioren graag gelijkvloers willen 
wonen. Misschien is daarom onze woningvoorraad nog 
onvoldoende ingericht voor deze doelgroep. We kijken 
of we hierop in kunnen spelen door het toevoegen van 

PRESTATIEAFSPRAKEN
In het decembernummer 
vertelden we u over onze plannen 
voor het komende jaar. 
Aanvullend op deze plannen 
leveren we ook graag een bijdrage 
aan de Woonvisie van de 
gemeente. 

woningen en het geschikt maken van woningen voor 
senioren. Ook onderzoeken we naar alternatieve mogelijk-
heden voor seniorenhuisvesting.

Huisvesting bijzondere (zorg)doelgroepen 
We moeten aandacht hebben voor ‘bijzondere’ doel-
groepen. Zij hebben andere woonwensen. Je kunt daarbij 
denken aan jongeren/studenten, mensen met een beper-
king, woonvoorzieningen, jongeren met jeugdhulp, arbeids-
immigranten, statushouders en woonwagenbewoners. We 
kijken hoe we hier met ons aanbod op in kunnen spelen. 

Leefbare en veilige kernen
We gaan inwoners meer betrekken bij hun directe leefom-
geving en bewonersinitiatieven meer ondersteunen. Sociale 
problematiek wordt via de wijknetwerken (Dronter Koers) 
gesignaleerd. Gemeente en OFW zetten zich door middel 
van buurtbemiddeling in om overlast en criminaliteit te 
verminderen. Ook blijven we ons inzetten voor duurzaam-
heid. Niet alleen energiebesparing, maar ook het duurzaam 
inzetten van het bestaand woningbezit. 
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Lees de prestatieafspraken op onze website www.ofw.nl



 

In de Woonvisie geeft de gemeente het belang aan 
van huisvesting voor jongeren. Ook in de prestatieaf-
spraken staan afspraken over nieuwbouw voor bijzon-
dere doelgroepen, zoals studenten. Met de bouw van 
deze woningen sluit OFW sluit aan bij de Woonvisie.

Hoe gaat het plan eruit zien?
Een blok van 10 woningen, van drie verdiepingen. 
Binnen elke woning is een kamer op de begane grond 
en twee kamers per verdieping. Elke woning heeft een 
gezamenlijke woonkeuken.

Wat is de planning?
“Al met al is er dus plek voor 50 studenten. De wens 
van de Aeres Groep is dat de studentenkamers al in 
het schooljaar 2017-2018 in gebruik kunnen worden 
genomen. Dus we willen voortvarend aan de slag”, 
vertelt manager Projecten Marco Kersing. De woningen 

komen aan de Agripark-West, evenwijdig aan de Gilde-
penningdreef. 

Minder bouwoverlast
Daarom heeft OFW gekozen voor een bijzondere 
manier van bouwen. We zijn een design & build 
overeenkomst aangegaan met IQ Woning. Zij werken 
met een modulair bouwsysteem waarbij de woningen 
zoveel mogelijk in de fabriek worden gemaakt. Vervol-
gens worden ze in zeer korte tijd opgebouwd in de wijk. 
Daarmee verkorten we enerzijds de bouwtijd; ander-
zijds wordt de overlast voor omwonenden tot een 
minimum beperkt. 

Duurzaam bouwen
Ook qua duurzaamheid doen de appartementen het 
goed. Door toepassing van hoogwaardige materialen 
zijn de appartementen standaard zeer energiezuinig. 

   OFW BOUWT NIEUWE 
WONINGEN VOOR STUDENTEN

OFW start in mei 2017 met de bouw van 50 studentenkamers in 
10 woningen. De woningen worden gebouwd op het Agripark in 
Dronten en zijn bedoeld voor studenten van de Aeres Hogeschool.
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PROJECT IN BEELD
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 DUBBELINTERVIEW

Ruth Lokhorst van bouwbedrijf Salverda.
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Modernisering De Greente Zuid is halverwege 

‘BEHAAGLIJK WONEN  
NA DRIE HEFTIGE WEKEN’
Sommige bewoners noemen hun Swifterbanter buurt De Greente-Zuid al ‘Toscane’. 
Dat vanwege de warme oranje/bruine kleur op de buitengevel. Bewoner Anne van 
Splunter is er blij mee. ,,Je zit enkele weken in de rommel, maar het resultaat is 
prachtig.”

Van zomer 2016 tot zomer 2017 
ondergaan 95 woningen in de wijk 
(aan de Zuidsingel, Gletsjerstraat, 
Keileemstraat, Morenestraat, De 
Lange Streek en De Greente) een 
metamorfose. Zowel binnen als 

buiten worden werkzaamheden 
uitgevoerd, zoals het aanbrengen van 
dakisolatie, kunststof kozijnen, HR++ 
beglazing en een circa zestien 
centimeter dik isolatiepakket aan de 
buitenkant van de muren. Bewoners 

kunnen er voor kiezen het toilet, de 
badkamer en de keuken te 
vervangen. De standaardwerkzaam-
heden krijgen de bewoners zonder 
extra huurverhoging. Als mensen 
kiezen voor een extra toilet in de 
badkamer, vraagt OFW een extra 
huurbijdrage.

‘Prachtig en behaaglijk’
Samen met uitvoerder Ruth Lokhorst 
van Salverda en met Marjolijn van 
Woerkom van OFW overlegt Van 
Splunter in de bouwkeet. Zijn woning 
is bijna opgeleverd, inclusief een 
nieuwe keuken, toilet en badkamer 
met tweede toilet, waar ze met het 
oog op de toekomst voor gekozen 
hebben. ,,Als je ouder wordt, is dat 
extra toilet boven wel prettig. Dan 
hoef je ’s nachts niet meer naar 
beneden‘’, vertelt de Swifterbanter, die 
erg tevreden is met zijn vernieuwde 
woning. ,,Het is prachtig geworden en 
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Anne van Splunter.
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qua temperatuur behaaglijk en 
energiezuinig. Nu zijn we nog de 
muren aan het sauzen en behangen 
om alles op te knappen. Mijn vrouw 
en ik zijn opgelucht dat de moderni-
sering achter de rug is. Je zit drie 
weken tussen het lawaai en de stof. 
Buitenom meegerekend waren de 
bouwvakkers tien weken aan het 
werk.’’’

Rekening houden met wensen
‘’De planning is strak, maar we liggen 
op schema’’, weet Ruth Lokhorst. ‘’Bij 
de eerste woningen hebben we wat 
vertraging opgelopen, omdat je wel 
eens afwijkende leidingen tegenkomt. 
Elke woning heeft een eigen verhaal.’’ 
Woonconsulent Marjolijn van 
Woerkom geeft aan dat OFW en de 
aannemer de bewoners hebben 
proberen voor te bereiden op de 
impact van de werkzaamheden. ,,Toch 
is de verbouwing best ingrijpend. 

Maar onze ervaring leert dat het 
uiteindelijke resultaat de overlast 
weer iets doet vergeten.’’

Maatwerk per adres leveren
Van Splunter is vol lof over Salverda. 
‘’Elke middag ruimden ze netjes alle 
rommel op. Zelf heb ik ook zoveel 
mogelijk geprobeerd om alles aan de 
kant te zetten; je moet elkaar helpen.’’ 
Bewoners die voor enkele dagen hun 
keuken of badkamer niet kunnen 
gebruiken, kunnen gebruik maken 
van de modelwoning aan Zuidsingel 
15 of van de noodunit aan de 
Keileemstraat. En eventueel zijn er 
chemische toiletten beschikbaar, net 
zoals afdekzeilen voor de inventaris. 
Een paar huishoudens hebben 
tijdelijk een andere woning betrokken 
in verband met hun medische 

situatie, vertelt Marjolijn van 
Woerkom. ‘’We proberen zoveel 
mogelijk maatwerk te leveren. Ook 
willen we bewoners nog de keuze 
geven om haagjes te plaatsen in de 
voortuin en de achterpaden worden 
nog opgeknapt. We onderzoeken of 
we straks iets kunnen betekenen bij 
het opknappen van de tuinen.’’ Van 
Splunter is enthousiast: ‘’Het zou mooi 
zijn als we met deze opgeknapte 
woningen ook het totale straataan-
zicht kunnen verbeteren.’’

Bewoners met vragen kunnen op 
werkdagen terecht in de bouwkeet 
aan De Greente 20. OFW houdt hier 
op donderdagmiddag van 13.00 tot 
14.00 uur spreekuur.

Een tweede toilet zorgt voor extra comfort. 

Mensen kunnen daardoor langer in hun 

woning blijven wonen.

Foto’s van dit 
project kunt u 

vinden op: 
http://www.ofw.

nl/projecten/
projecteninbeeld



Hiernaast is een voorbeeld van hoe onze website voor woning-
zoekenden eruit komt te zien. We zijn nog volop bezig met het 
ontwikkelen van deze website. Daarom kan de daadwerkelijke 
website afwijken van het hier getoonde beeld.

‘’We waren tien jaar geleden bij de oplevering van dit 
seniorencomplex de jongste bewoners van de dertien 
appartementen’’, vertelt Bob. ‘’Omdat we ook het meest fit 
waren, pakten wij dingen op die geregeld moesten worden. 
Zo groeit dat.’’ En beiden hebben daar geen moeite mee. 
‘’Het is logisch dat je elkaar helpt’’, vindt zijn vrouw. Anneke. 
‘’We hebben elkaar nodig. Zo weten we elkaar te vinden als 
bijvoorbeeld iemand ziek is of hulp nodig heeft.’’

Gewoon je gang gaan
Zo’n vier keer per jaar drinken de bewoners gezamen-
lijk een kop koffie beneden in de centrale hal. Anneke is 
samen met de dames Van der Laan en Dijkhuizen vanuit 

U kent ze wel, mensen die 
de straat extra kleur 
geven. Zo ook het echtpaar 
Bob (76) en Anneke (74) 
de Vries uit Dronten. 
Bewoners van 
appartementencomplex 
Deining aan De Boeg 
kunnen altijd bij hen 
aankloppen.
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     BOEGBEELDEN 
BOB & ANNEKE DE VRIES 

de Bewonerscommissie de drijvende kracht achter dit 
initiatief. ‘’Iedereen neemt een stoel mee en wij verzorgen 
de koffie en cake. Echt iedereen is dan van de partij.’’ Net 
zoals dat ook zo is bij de oliebollenfuif en laatst nog bij een 
demonstratie linedance, allemaal in de ruime hal.’’ Doordat 
de De Vries’en er vlak naast wonen, weten de bewoners 
hen gemakkelijk te vinden. ‘’Ze vragen ons wel eens of ze 
iets op mogen hangen’’, zegt Bob. ‘’Dan zeg ik: het is ook 
jullie hal, ga je gang.’’

Quilten voor de buurt
Het leven in het fijne appartement is goed. Met inmiddels 
al achterkleinkinderen houdt het echtpaar toch nog tijd 
over voor hobby’s. Zo is Bob gastheer bij De Meerpaal en 
is Anneke druk met handwerken, voornamelijk met quilt. 
‘’Ik heb al veel weggegeven, ook aan de naburige bewoners 
van Het Want. Want zij zien ons ook als buren in hun straat. 
Een prettig gevoel.’’

HUURDER IN BEELD
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HOE LOSSEN WE 
     BURENOVERLAST OP

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING
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1. Vertel uw buren over uw irritatie
Laat de overlast niet op zijn beloop door af te wachten 
of het misschien minder wordt. Want kleine irritaties 
worden een ergernis, en uw ergernis kan zelfs tot woede 
leiden. En vol ergernis en woede uw buren aanspreken 
heeft geen zin. Dus, ga zodra u overlast ervaart, direct 
naar uw buren om ze zonder boosheid of woede erop 
aan te spreken. Als de buren van u horen dat u overlast 
ervaart en wat u hinderlijk vindt, is de kans groot dat de 
overlast dan stopt of vermindert. Bel dus niet gelijk de 
politie of OFW. Deze stap zullen uw buren niet waar-
deren en daarmee heeft een gesprek geen zin meer.

2. Schakel MDF Buurtbemiddeling in
Mocht het aanspreken van de buren niet helpen, neem 
dan contact op met MDF Buurtbemiddeling (tel. 0321 
- 31 95 22 of buurtbemiddeling@mdflevoland.nl). Zij 
kunnen u helpen met advies. En misschien biedt een 
gesprek onder leiding van MDF een oplossing voor u 

Elk jaar kiest de HBV een ander thema in Vizier, dit 
om onze huurders beter te informeren. Dit jaar is dat 
burenoverlast. De HBV krijgt hier namelijk veel 
vragen en klachten over. 

en uw buren. In deze gesprekken kunnen buren elkaar 
attenderen op overlast en hoe dit ervaren wordt. Uit 
ervaring blijkt dat buren elkaar dan beter begrijpen wat 
weer leidt tot een beter woongenot. De mensen van 
MDF zijn onpartijdig; zij verdedigen u of de overlastver-
oorzaker niet, maar bemiddelen alleen tussen u beiden. 
Niet alle gesprekken leiden tot een oplossing, maar vaak 
werkt het positief. 

3. Geen uitkomst, dan OFW inseinen
Komt u er met het aanspreken van uw buren en met 
een buurtbemiddelingsgesprek niet uit en duurt de 
overlast voort? Dan kunt u de overlast schriftelijk melden 
bij OFW-afdeling Wonen. Geef aan welke overlast u 
ervaart, hoelang deze al duurt, en welke acties u zelf 
heeft genomen om de overlast te stoppen. 

Huurders Belangen Vereniging 
Postbus 193 
8250 AD Dronten
www.huurdersbelangenvereniging.nl
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Besparen met duurzame energie 

ZONNEPANELEN  
  OP UW DAK?
Besparen op uw energielasten en 
daarmee ook een bijdrage leveren aan 
een beter milieu? In 2017 plaatsen we op 
maximaal 200 grondgebonden woningen 
zonnepanelen. Misschien ook wat voor u? 
Maak uw belangstelling alvast kenbaar!

* Op dit moment kost 1 kWh ongeveer € 0,22.

Check: is mijn woning geschikt?
Helaas kunnen niet op alle woningen zonnepanelen 
geplaatst worden. Het dak van uw woning moet geschikt 
zijn en de schaduw minimaal. Op de website www.zonatlas.
nl kunt u zelf de geschiktheid van uw woning bekijken. Dit is 
een eerste check en biedt geen garantie. De technische 
levensduur van het dak en toekomstplannen voor uw 
woning spelen ook een rol. 

Belangstelling?
Maak uw belangstelling 

kenbaar op onze website 
(www.ofw.nl) of neem 

telefonisch contact op met 
Projectleider Kars Orsel 

(0321 38 55 51).

Om de woonlasten voor onze huurders te beperken, 
zoeken we steeds naar mogelijkheden om de energie-
kosten te verlagen. 
Begin 2016 startten we daarom een proef: zonnepanelen 
plaatsen op 80 woningen. Dit was een groot succes. 
Daarom hebben we voor 2017 budget gereserveerd voor 
maximaal 200 woningen. U bespaart hiermee niet alleen 
op uw woonlasten; we leveren ook een gezamenlijke 
bijdrage aan een beter milieu. 

Kosten en opbrengst
We plaatsen per woning maximaal tien zonnepanelen. De 
verwachte opbrengst per woning is 2.250 KWh. Wat levert 
dit dan op? 2.250 kWh x € 0,22* = € 495 per jaar = € 41,26 
per maand. Voor de investering en het onderhoud betaalt 
u € 20,63 servicekosten per maand. Met dit voorbeeld 
bespaart u dus de resterende € 20,63 per maand. De 
opbrengst is wel afhankelijk van de ligging van uw woning, 
de vorm van het dak en de hoeveelheid zon in een jaar. 

Voorwaarden
- Het bouwjaar van de woning is vanaf 1980 (of de  
 woning is gemoderniseerd of komt in de verkoop). 
- Uw woning is grondgebonden (geen appartement).
- Uw woning is geschikt voor zonnepanelen (doe de  
 check – zie hieronder).
- Uw elektraverbruik is minimaal ongeveer 1.350 kWh.



 

De Energiecoach is een initiatief van de landelijke 
Woonbond, waarbij de Huurders Belangen Vereniging 
van OFW is aangesloten. HBV-lid Claudia uit Bidding-
huizen leek de cursus interessant. ‘’Onze straat was 
heel actief met energiebesparing.’’ Ze mocht nog 
iemand aanmelden en dat werd Geeske, overbuur-
vrouw en penningmeester van de HBV. Ook zij was 
enthousiast. ‘’En weet je, samen op pad is ook nog eens 
leuker.’’

‘We kennen de praktijk’
De dames krijgen jaarlijks opfriscursussen om goed te 
kunnen adviseren. Ze zijn al bij diverse bijeenkomsten 
geweest om tips te geven over slim gebruik. Soms 
nemen ze een leuke goodie bag mee met daarin een 
LED-lamp, waterbespaarder, doordrukstekker en een 
energiehuishoudboekje. Ze willen mensen attenderen 
hoe ze zuinig om kunnen gaan met elektriciteit, gas en 
water. Naast omgaan met de slimme meter, isolatie en 
ventilatie komt daar van alles bij kijken, vertelt Geeske: 
‘’Wij weten bijvoorbeeld wat een zonnepaneleninstal-
latie financieel en bouwtechnisch voor een huurder 
kan betekenen, omdat we inmiddels veel woningen in 
Nederland bekeken hebben.’’

Behoud van je comfort
Het voordeel zit ook in kleine dingen, weet Claudia: ‘’Zo 
gebruik ik thuis doordrukstekkers die je aan en uit kunt 
zetten. Die plug je in het stopcontact en daarin doe je 

de stekker van je koffieapparaat. Voordelig en veilig en 
het scheelt weer een beetje. Want al die stekkers en 
stand by apparaten vragen toch wel stroom.’’ Ze willen 
mensen zeker niet vertellen wat ze moeten doen, maar 
ze wel attenderen op de mogelijkheden. ‘‘Energiebespa-
ring kun je heel goed doen zonder verlies van woon-
genot en comfort. En het levert ook nog eens geld op.’’

Meer weten? Neem contact op met Claudia of Geeske. 

   ‘ONZE’ ENERGIECOACHES 
                 WETEN RAAD
Wist u dat u op eenvoudige wijze heel snel kunt besparen op uw 
energieverbruik in de woning? Onze Energiecoaches Geeske Boer 
en Claudia van Loveren geven u graag handige tips.
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IN GESPREK MET

Energiecoaches 
Flevoland
Geeske Boer

Telefoon: 06 81 37 54 69
Claudia van Loveren

E-mail: energiecoaches@gmail.com
www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl
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Een paspoort aanvragen of de belastingaangifte invullen: 
steeds meer informatie gaat via internet, ook bij OFW. 
Maar niet iedereen weet hoe dat werkt. 
Voor die mensen is er de gratis cursus Digisterker.

Cursus Digisterker van start 

SAMEN UW WEG VINDEN 
OP INTERNET

De Bibliotheek organiseert al enkele 
jaren de cursus Digisterker. OFW 
ondersteunt het door huurders 
erop te wijzen dat ze ook mee 
kunnen doen. In februari start de 
volgende cursus in De Meerpaal in 
Dronten. Paulien Botman, regioma-
nager van Flevomeer Bibliotheek, en 
woonconsulent Henk Kos van OFW 
merken dat er behoefte is aan deze 
cursus. 

Waarom wordt de cursus 
gegeven?
Henk Kos: ‘’Steeds meer informatie 
wordt digitaal aangeboden. Je 

DigiD-code aanvragen kan alleen 
maar via de computer. We merken 
dat een groep mensen moeite heeft 
om haar weg daarin te vinden. Deze 
cursus Digisterker laat mensen zien 
hoe je toch zelf met je computer of 
tablet online zaken kunt regelen.’’

Wat houdt de cursus in?
Paulien Botman: ‘‘Er zijn vier bijeen-
komsten van elk twee uur, waarin 
deelnemers zelf oefenen achter de 
computers van de Bibliotheek. 
De eerste lessen gaan over het 
aanvragen van een DigiD en het 
aanmaken van een wachtwoord. 

Meedoen aan Digisterker?
U kunt zich aanmelden via de 
website www.flevomeerbibliotheek.
nl. Zoek ‘Binnen de site’ op Digi-
sterker, of kijk in de Agenda. 
Vindt u dit lastig, vraag dan hulp 
bij OFW of bij de Bibliotheek. De 
cursus vindt op dinsdagochtend 
10.30-12.00 uur plaats. Locatie: de 
computerzaal van de Bibliotheek 
in De Meerpaal te Dronten. 
Data: 7, 14, 21 en 28 maart 2017. 
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OFW Vizier is een uitgave van OFW. 
Niets in deze uitgave mag worden 
overgenomen en/of op enige wijze 
worden gereproduceerd zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

Fotografie  Leo van Bemmel Fotografie  
|  Fotostudio Wierd  |  
Oost Flevoland Woondiensten

Concept/redactie  Oost 
Flevoland Woondiensten  |  KWOOT bv

Ontwerp  Sabel Communicatie

DTP & Druk  Zalsman Zwolle bv

Like ons op Facebook: 
Oost Flevoland Woondiensten

Paulien Botman en Tjarko Roorda van de bibliotheek bij het digibord.

De laatste twee lessen krijgen 
deelnemers inzicht in de websites 
www.mijnoverheid.nl en die van de 
gemeente Dronten, www.dronten.nl. 
Gediplomeerde vrijwilligers van 
SeniorWeb en een medewerker van 
de Bibliotheek verzorgen de cursus.’’

Wat is de rol van OFW?
Henk Kos: ‘’OFW gaat mee in deze 
online ontwikkelingen. Woningzoe-
kenden en huurders kunnen steeds 
meer zaken online zelf regelen 
(www.ofw.nl), zonder dat ze eerst 
hoeven te bellen of naar kantoor te 
komen. Het is dus sneller en 

gemakkelijker. Maar ik weet ook dat 
sommige huurders het lastig vinden. 
Die mensen verwijzen wij graag naar 
de cursus Digisterker. Misschien 
vullen we dit initiatief zelf nog aan 
met een cursus gericht op onze 
website.’’

Wat zijn de ervaringen?
Paulien Botman: ‘’Deelnemers 
worden zelfverzekerder, doordat ze 
het wel blijken te kunnen. Een 
reactie was: ‘Ik vind dat het heel 
duidelijk wordt uitgelegd. Als je het 
toch niet snapt, kun je het gelijk 
vragen en wordt het op een andere 

manier verteld.” Mensen met vragen 
over hun computer, smartphone of 
tablet, website, app of programma, 
kunnen terecht in ons Digicafé. We 
hebben het Huis voor Taal voor 
mensen die de Nederlandse taal 
niet goed machtig zijn en ons 
Formulierenhuis biedt hulp bij het 
invullen van formulieren.’’
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Kent u mensen die 
deze hulp kunnen 

gebruiken? Wilt u ze er dan 
op attenderen op 

de aanmeldmogelijkheid 
of neem contact op 

met OFW.
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Sinds 29 november 2016 is onze 
nieuwe website voor woning-
zoekenden beschikbaar. Om op 
woningen te reageren, moet u wel 
uw inschrijving activeren. Nog niet 
alle woningzoekenden hebben dit 
gedaan. In een persoonlijke brief 

heeft u nieuwe inloggegevens 
ontvangen. Door daarmee in te 
loggen en uw gegevens aan te vullen, 
is uw inschrijving geactiveerd en 
kunt u zelf reageren op woningen. 
Uiteraard houdt u uw opgebouwde 
rechten. U neemt de inschrijfdatum 

mee van uw oorspronkelijke inschrij-
ving. Ga naar www.ofw.nl en klik 
op ‘Ik zoek een woning’ om naar de 
nieuwe website te gaan. 

WONINGZOEKENDE? 
ACTIVEER UW INSCHRIJVING!

KLANTTEVREDENHEID FLINK VERBETERD
In de Aedes Benchmark krijgen wij van onze huur-
ders een 7,7 voor onze dienstverlening. Van een 7,1 
in 2014 en een 7,5 in 2015 is dat weer een flinke 
verbetering. OFW is dan ook trots op deze uitkomst. 
Jaarlijks wordt de dienstverlening door Aedes (koepel-
organisatie) gemeten. Het andere meetpunt waar we 
goed op scoren, zijn de kosten per verhuurde woning. 
Gemiddeld komen woningcorporaties uit op 853 euro 
per verhuurde woning. Bij OFW is dat bedrag met 
757 euro een stuk lager. 

  Huurdersoordeel   OFW Gemiddelde in 
    de sector

  Nieuwe huurder   7,7 7,5

  Huurder met
  een reparatieverzoek   7,7 7,4

  Vertrekkende huurder   7,6 7,2

  Bedrijfslasten   € 757 € 853

PROEF MET TUINONDERHOUD

In samenwerking met het asielzoe-
kerscentrum (AZC) en De Meerpaal 
zijn we met een proef gestart. 
Bewoners van het AZC nemen, 
onder begeleiding van een vrijwil-
liger van De Meerpaal, tuinen van 
huurders onder handen, die het 
zelf niet kunnen. De eerste tuinen 

zijn inmiddels aangepakt. Na de 
werkzaamheden kijken we samen 
met de huurder van de woning naar 
de aanpak in de toekomst. Op dit 
moment wordt de proef geëvalu-
eerd. Daarna bepalen we of en hoe 
we hier het beste een vervolg aan 
kunnen geven. 


