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Van woontrends 
tot wensportefeuille

Wat betekent de Woningwet voor mij?

Zoek uw voorkeurhuis 
op www.ofw.nl
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             HET GAAT GOED 
MET DRONTEN

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 08.00 - 17.00 uur

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

Dronten staat er goed voor’ is de algemene conclusie 
uit het rapport over de woningmarkt in Dronten. 
Zowel op het gebied van betaalbare en beschikbare 
woningen als de kwaliteit en het energiebeleid mogen 
de inwoners trots zijn op de mooie dorpen in de 
gemeente. Daarnaast zijn er ambities en aandachts-
punten, maar gelukkig geen onoverkomelijke 
problemen in de woningmarkt (of ‘het wonen’) in onze 
gemeente. Dit blijkt uit het woningmarktonderzoek 
dat Companen in opdracht van de gemeente Dronten 
en OFW heeft uitgevoerd. Een resultaat dat staat en 
waar we met elkaar trots op mogen zijn.

Betekent dit nu dat we niks meer hoeven te  doen? 
Natuurlijk niet. Zoals gezegd er zijn ambities en 
aandachtspunten. De ambitie is dat de gemeente 
Dronten wil groeien in inwoneraantal ook om het 
voorzieningenniveau op peil te houden. De gemeente 
wil vooral  veel koopwoningen bouwen. 

Een belangrijk aandachtspunt is dat de huishoudens-
samenstelling van de huurders verandert. Er zijn 
minder gezinnen en meer één- en twee persoons-
huishoudens. Er is sprake van vergrijzing en  vergroe-
ning ( meer jongeren). Dit leidt op termijn tot een 
andere woningvraag. Dit is mede afhankelijk van 
persoonlijke voorkeuren van mensen. Willen senioren 
naar een seniorenappartement verhuizen, hebben 
ouderen behoefte aan aanpassingen in hun woning 

nodig en op welke leeftijd gaat 
dit gemiddeld spelen? OFW  
merkt de veranderende vraag 
nu nog niet. 

Datzelfde geldt ook  voor de 
vraag naar woonruimte van jongeren. Gaat er meer 
vraag ontstaan naar kleine, relatief goedkope appar-
tementen of blijven jongeren langer bij hun ouders 
wonen. Welke andere mensen vragen ook naar een 
klein appartementje, alleenstaande statushouders, 
mensen die uitstromen uit de psychiatrie? Hoe groot 
zijn die aantallen, is er sprake van een tijdelijke piek 
of van een blijvende vraag?. De veranderende vraag  
betekent dat OFW enerzijds eengezinswoningen gaat 
verkopen en anderzijds nieuwe, andere  woningen 
gaat bouwen. Hierdoor spelen we geleidelijk aan in op 
nieuwe vragen. Want onze ambitie blijft, binnen twee 
jaar een woning voor woningzoekenden in Dronten.

Mevrouw ir. G.N. Sweringa
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Dronten

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT
 
De Grutto 71 en 95
De Morinel 128, 152, 162, 170 en 226
De Oeverloper 47, 61, 171 en  187

GROOT ONDERHOUD 
LIFTINSTALLATIE
 
Galjoenstraat 47 t/m 119

Swifterbant

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT

Fuikhoren 3 t/m 27, 31 t/m 39, 43, 45, 
4 t/m 32 en 40
Noordhoren, 13, 15, 21, 27, 29, 33, 35, 
39 t/m 43, 47 en  53 t/m 69
Penhoren 1 t/m 11, 4, 6, 16, 20, 22
Tolhoren 14, 16, 20
Wulk 1, 4, 7, 10 en 12

Biddinghuizen

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT

Cultuursingel 1 t/m 19, 21 t/m 37, 72 t/m 90
Cultuursingel  36, 36A, 38, 38A, 38B, 38C, 
40, 40A, 40B, 40C, 101 t/m  115 
De Voor 1 t/m 57

ONDERHOUD KLUSWIJZER
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Schimmel
Nu de dagen weer kouder worden, maar het in de woning nog relatief warm is, is er 
een grotere kans op schimmelvorming. Kijk regelmatig achter kasten of banken, zodat 
u eventuele schimmels tijdig signaleert. Ook uw woning goed ventileren blijft belangrijk.

Mechanische ventilatie
Het is belangrijk om de filters en luchtventielen van uw mechanische ventilatie schoon 
te maken. U kunt de luchtventielen gewoon uit het plafond halen en deze met een 
doek en een mild reinigingsmiddel reinigen. Zorg er wel voor dat de ventielen in de 
juiste stand blijven staan. De filters kunt u met de stofzuiger schoonzuigen. Zo blijft uw 
systeem de woning van verse lucht voorzien.

Heeft u een systeem met warmteterugwinning (WTW)? Dan zijn er doorgaans geen 
filters geïnstalleerd en kan een professional het beter schoonmaken. Dat geldt ook 
voor het reinigen van de ventilatiekanalen. Weet u trouwens wanneer u welke stand 
gebruikt op uw mechanische ventilatie? Stand 1, als er niemand thuis is. Stand 2, als er 
mensen in de woning zijn. Stand 3 bij piekgebruik, zoals een feestje, koken of douchen.

Reinigen CV radiatoren
Niet alleen functioneert uw verwarming beter als deze schoon is. Ook stinkt het niet zo 
als u straks uw verwarming weer aanzet. Met een speciale radiatorborstel verwijdert u 
stof en viezigheid gemakkelijk en snel. Om niks te beschadigen, kunt u kleine speciale 
borstels gebruiken. Met plattere, dunne hulpstukken op de stofzuiger kunt u ook kieren 
en gaten reinigen. Denkt u er wel aan dat uw verwarming uit staat. En is de radiator erg 
vies, gebruik dan geen schuurmiddel, maar een krachtig schoonmaakmiddel. 

DE GROTE 
HERFSTSCHOONMAAK
De grote schoonmaak gebeurt steeds vaker na de 

vakantie. Dan is beter zichtbaar, waar stof is blijven 

liggen en wat schoongemaakt moet worden. En u 

bent beter uitgerust. Enkele tips.
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KLANT NOG BETER 
               GEHOLPEN

Vorig jaar scoorden we een 7,8 op onze dienstverlening. 
Toch kijken we hoe we het nog beter kunnen doen. We pasten 
de openingstijden van ons Klant Contact Centrum (KCC) aan 
en veranderen onze manier van woningen aanbieden.

Gewijzigde tijden

Sinds 1 augustus zijn onze openings-
tijden op maandag t/m vrijdag 
gewijzigd. 
• Telefonisch zijn we bereikbaar van 

8.30 tot 13.00 uur. 
• Wilt u langskomen op kantoor? 
 • tussen 8.30 en 13.00 uur kunt u  

 zonder afspraak binnenlopen. 
 • tussen 13.00 en 17.00 uur kunt  

 u alleen op afspraak terecht. U  
 hoeft dan niet meer te wachten  
 tot u aan de beurt bent. 

Waarom deze wijziging?
Medewerkers van het KCC kunnen 
hun tijd effectiever indelen en de 
juiste aandacht aan u als klant geven. 
’s Ochtends hebben onze medewer-
kers de tijd voor klanten die langs-
komen of bellen. ’s Middags kunnen 
ze zich speciaal voorbereiden op de 
afspraak met een klant. ’s Middags is 
het voor klanten ook prettig, omdat 

ze met een afspraak niet meer 
hoeven te wachten. 

Heeft u specifieke vragen?
Heeft u specifieke vragen, bijvoor-
beeld over uw huurachterstand of 
rondom de modernisering aan uw 
woning? Dan kunt u op werkdagen 
tussen 8.00 en 17.00 uur wel contact 
opnemen met de medewerker waar 
u al contact mee heeft via zijn of haar 
directe telefoonnummer.

Digitaal veel mogelijk
Steeds meer mensen maken gebruik 
van internet. OFW biedt al geruime 
tijd via ‘Mijn OFW’ de mogelijkheid om 
allerlei woonzaken online te regelen. 
Online regelen scheelt u tijd en ‘Mijn 
OFW’ is 24 uur per dag, 7 dagen per 
week beschikbaar. Als huurder kunt u 
bijvoorbeeld een reparatie inplannen, 
uw huurcontract opzeggen of uw 
betaling aanpassen naar automati-
sche incasso. 

Woning vinden 
in Dronten
Door de invoering van nieuwe wet- 
en regelgeving wil OFW op zoek naar 
een nieuwe manier van woningen 
aanbieden. Denk aan het passend 
toewijzen van woningen en de veran-
derende woningmarkt in Dronten. 
Hierbij vinden we het belangrijk dat 
de woningzoekende keuzevrijheid 
heeft, zelf actief kan zoeken naar 
een woning en het voor de woning-

Alle woning-
zoekenden krijgen persoonlijk bericht hoe en wanneer we op deze manier woningen gaan aanbieden. 



Het nieuwe logo, 
rechts het oude
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Hoe ziet klantgericht werken
er in beeld uit? 
Communicatieadviseur Claudia Kolk 
aan het woord: “We willen klantgericht 
werken en dat ook uitstralen. Ons 
inmiddels tien jaar oude logo sloot 
hier niet meer volledig bij aan. Daarom 
hebben we ons logo vernieuwd. De 
driehoekjes die voor daken en de drie 
dorpen staan, zijn gebleven. Ook de 
kleur groen, passend bij de gemeente 
Dronten en ons duurzame karakter 
vonden we belangrijk om terug te 
laten komen. De grootste verandering 
zijn de kleuren en letters. Die zijn een 
stuk frisser, moderner en vooral vrien-
delijker. Met dit nieuwe logo willen 
we nog eens extra onderstrepen dat 
klantgericht werken belangrijk voor 
ons is. En door ons logo niet helemaal 
te vernieuwen, kunnen we beide logo’s 
nog een tijdje naast elkaar gebruiken. 
Dat maakt het mogelijk om oude voor-
raden, zoals drukwerk, op te maken. 
Zo blijven de kosten voor onze nieuwe 
huisstijl beperkt”, vult Manager Wonen 
Wout Kranen aan.  

zoekende duidelijk is hoe woningen 
worden toegewezen en welke moge-
lijkheden er zijn. 

Aanbodmodel biedt meer keus
Vanaf december 2016 gaan we van 
start met het aanbodmodel. Met dit 
systeem bieden we een nog betere 
dienstverlening naar onze woning-
zoekenden. Hoe werkt het?
- Als een woningzoekende zich heeft 

ingeschreven, kan hij/zij via 
 www.ofw.nl zelf reageren op vrij-

komende woningen. 
- Op basis van inschrijfdatum wordt 

bepaald wie het eerste aan de 

beurt is voor de woning. 
- Als de woningzoekende voldoet 

aan de huurvoorwaarden, wordt de 
woning aan hem/haar aangeboden. 

Het voordeel van het aanbodmodel 
is dat u zelf kunt kiezen waar u wilt 
wonen. En als u aan de voorwaarden 
voldoet kunt u reageren op een 
breder woningaanbod.



Stap 1. Wachten
Om in aanmerking te komen voor een woning van OFW 
moeten woningzoekenden zich inschrijven op www.ofw.nl. 
Stap 2. Zoeken
De vrijkomende woningen worden dagelijks geadverteerd 
op de website van OFW. De woningzoekende kan een 
zoekprofiel aanmaken.
Stap 3. Vinden 
Op www.ofw.nl kunnen woningzoekenden reageren op 
een of meerdere woningen. Voor elke advertentie geldt 
een reactietermijn van een week. Het is mogelijk om de 
reactie in te trekken.
Woningzoekenden die al staan ingeschreven nemen de 
inschrijfdatum van toen ze zich hebben ingeschreven mee.
Stap 4. Aanbieden
De woning wordt aangeboden aan de woningzoekende 
die het langst ingeschreven staat en die voldoet aan de in 
de advertentie gestelde voorwaarden. 
Een woningzoekende krijgt maar één woning 
aan geboden. Wanneer een woningzoekende op meer-
dere woningen heeft gereageerd dan is de eerste reactie-
datum op een advertentie bepalend. 
De woningzoekende krijgt de mogelijkheid de woning te 

HOE VIND IK STRAKS
      EEN WONING IN DRONTEN
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bezichtigen en kan vervolgens de woning via de website 
accepteren of weigeren. 
Telefonisch wordt geen informatie verstrekt over de 
positie waarop woningzoekenden zijn geëindigd op de 
ranglijst. Woningzoekenden kunnen dit zien via 
www.ofw.nl. 

Hiernaast is een voorbeeld van hoe onze website voor 
woningzoekenden 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.
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Voorrangsregeling
OFW heeft een voorrangsregeling voor woningzoe-
kenden die met voorrang woonruimte nodig hebben. 
Woningzoekenden met een voorrangspositie gaan dus 
vóór reguliere woningzoekenden. De voorwaarden om 
hiervoor in aanmerking te komen vindt u in de voor-
rangsregeling op onze website. 

Verantwoording
Op www.ofw.nl verantwoorden wij alle woningen die 
de voorafgaande twee maanden zijn verhuurd/
geaccepteerd. Woningzoekenden kunnen zien 
hoeveel reacties er zijn geweest op een woning, wat 
de inschrijfduur is geweest en of de woning volgens 
de normale procedure is verhuurd, of dat het gaat om 

een voorrangssituatie.

Hulp nodig?
Heeft u geen toegang tot internet of hulp 
nodig, maak dan een afspraak met een 
medewerker van OFW.
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ENERGIEZUINIG 
        MET HUISHOUDELIJKE 
     APPARATEN
Enig idee hoeveel water u per dag verbruikt? Daarover 
straks meer. Eerst geven we u enkele tips om te besparen 
op dat waterverbruik. 

VAN DE HUURDERS BELANGENVERENIGING
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Huurders Belangen Vereniging 
Postbus 193 
8250 AG Dronten
info@huurdersbelangen
vereniging.nl

 
Wilt u lid worden?  
Kijk dan op onze website:
www.huurdersbelangen
vereniging.nl
Of bel: 06 - 81 37 54 69

HET BESTUUR

Voorzitter 
Gerard Corjanus

Secretaresse  
vacant

Penningmeester 
Geeske Boer

Coördinator Biddinghuizen 
Claudia van Loveren
biddinghuizen@
huurdersbelangenvereniging.nl 

Coördinator Swifterbant
vacant 
swifterbant@
huurdersbelangenvereniging.nl 

Coördinator Dronten  
Netty Wobben
dronten@
huurdersbelangenvereniging.nl

Dit artikel is geschreven door 
de Huurders Belangen Vereniging. 
De redactie van Vizier en OFW 
dragen geen verantwoordelijk-
heid voor de inhoud van het 
geschrevene.  
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Wasmachine
Met wekelijks een kookwas voorkomt u vuil 
en kalkaanslag in de wasmachine. Met een 
schep soda wordt uw was beter schoon 
en zeepresten lossen op en verdwijnen 
uit de wasmachine en leidingen. Voeg bij 
de donkere was een scheutje azijn. Zo 
blijven de kleuren van uw wasgoed beter 
behouden en kalkresten lossen op. Uw 
wasmachine gaat langer mee en u bespaart 
energie. Want hoe meer kalk, hoe langer 
het duurt voordat het water op tempera-
tuur is. Voorkom halve wassen op verkorte 
programma’s. Want die verbruiken net 
zoveel water en energie als een volle 
machine op een normaal programma.

Wasdroger
Droog bij mooi weer de was buiten aan 
een lijn of molen. Met slecht weer is binnen 
drogen mogelijk zonder wasdroger. Denk 
aan een lijn op zolder, een rek in het trap-
pengat of misschien heeft u een slaapkamer 
vrij waar de was prima kan hangen. Door 
ventilatie raakt u het vocht van het wasgoed 
kwijt.

Vaatwasser
Spoel de vuile vaat niet handmatig af. Elke 
goede vaatwasser spoelt, voordat het 
wasprogramma begint. Het is zelfs slecht 

voor de sensor in uw vaatwasser: deze 
reageert niet meer op vuil waardoor de vaat 
op den duur niet geheel schoon meer uit de 
vaatwasser komt. Wist u dat afwassen met 
de –volle- vaatwasser energiezuiniger is dan 
3 x per dag afwassen met de hand.

Koelkast
Zorg dat uw koelkast altijd zo vol mogelijk 
is. Een volle koelkast verbruikt namelijk 
minder energie dan een bijna lege. Dit komt 
doordat de kou in de producten zit. Met 
warm weer kunt u bijvoorbeeld flessen met 
aanmaaklimonade in de koelkast plaatsen. 
Op deze manier heeft u altijd een koude 
frisdrank en uw koelkast verbruikt minder 
energie. Ook het ontdooien van producten 
in uw koelkast in plaats van op het aanrecht 
scheelt energie.

Diepvries
Maak minimaal eens per jaar uw diepvries 
schoon. Door rijpaanslag in de vriezer 
verbruikt een diepvries meer energie. 
Ontdooi uw diepvries bij voorkeur in de 
winter als het buiten vriest. Dan kunt u de 
producten uit de vriezer buiten neerleggen. 
Leg eerst alle diepvriesproducten weer 
terug, voordat u de vriezer weer aandoet. 
Door de kou van de producten bereikt de 
vriezer sneller de gewenste temperatuur.



PLANNEN VOOR DE  
           KOMENDE TIEN JAAR
In de vorige Vizier stond al dat Gemeente Dronten en OFW onderzoek 
hebben gedaan naar de woonbehoefte in de gemeente Dronten. OFW heeft 
dit vertaald naar een ‘wensportefeuille’. 
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8

Waarom wordt er een 
wensportefeuille opgesteld?
Het is belangrijk om de juiste 
woningen beschikbaar te hebben. 
Daarnaast vinden we betaalbare, 
energiezuinige, aantrekkelijke 
woningen in leefbare wijken belang-
rijk. Door daar nu al over na te 
denken, kunnen wij inspelen op de 
vraag van morgen. Met vastgoed 
gaat dat niet zo snel. Woningen zijn 
niet zo maar verkocht of bijgebouwd. 

Hoe ziet de huidige 
woningvoorraad eruit en hoe 
moet die er over 10 jaar uitzien? 
Wat betekent dit qua 
onderhoud, nieuwbouw, 
woningverbetering, 
duurzaamheid en 
betaalbaarheid en kunnen we 
dit betalen? 
Marco Kersing, manager 
Projecten, licht toe.

IN GESPREK MET
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Wat is er gebruikt om de 
wensportefeuille op te stellen?
Het woningmarktonderzoek is een 
belangrijke bron. Daarnaast hebben 
we geput uit onze beleidsplannen 
en verhuurgegevens. Ook hebben 
we de Huurdersbelangen Vereni-
ging en Gemeente Dronten om hun 
inzichten gevraagd .

Hoe ontwikkelt zich de vraag in 
de sociale sector?
Het woningmarktonderzoek laat de 
verwachting zien dat er een lichte 
bevolkingsgroei plaatsvindt in de 
gemeente Dronten. Het aantal huis-
houdens neemt ook toe.  
De verwachting is dat in 2025 
tussen de 4.070 en de 4.510 sociale 
huurwoningen nodig zijn. OFW richt 
zich in de wensportefeuille op een 
benodigd aantal van 4.250 sociale 
huurwoningen. Het onderzoek blijft 
een voorspelling. Daarom moeten 
we de vraag naar sociale huur-

woningen aan de hand van onze 
eigen verhuurgegevens blijven 
volgen . 

Wat gaat OFW doen?
OFW bouwt haar woningvoorraad 
met circa 100 woningen af. Dit doen 
we door eengezinswoningen te 
verkopen. Na verloop van tijd komt 
OFW in de situatie dat er jaarlijks 30 
woningen worden verkocht en 30 
woningen worden gebouwd. 

Gaat OFW weer bouwen?
Wij verkopen 30 tot 40 eenge-
zinswoningen per jaar omdat het 
aantal gezinnen dat bij ons huurt 
kleiner wordt. We zullen vanaf 2018 
bouwen voor senioren en jongeren 
omdat blijkt dat wij vooral deze 
doelgroepen huisvesten en wij voor 
hen in de toekomst nog niet genoeg 
aanbod hebben. 

Is 10 jaar voorruit kijken niet 
erg ver?
Zeker! De wensportefeuille is dan 
ook niet in beton gegoten. Niet 
alleen de wensen van onze klanten 
en partners hebben invloed, ook  
de hypotheekrente en de econo-
mische situatie zijn van invloed op 
de woningbehoefte. Het blijft dus 
zaak om de situatie van de Dronter 
woningmarkt jaarlijks te evalueren 
en onze plannen zo nodig bij te 
sturen.  

Meer lezen?
Op onze website staat het plan Wensportefeuille en Transformatieopgave 2016-2026
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Schouwstraat in Dronten, 1961.
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Nieuwe Woningwet 

BETER INZICHT  
EN MEER INVLOED HUURDER
Momenteel werken alle woningcorporaties aan het doorvoeren van de Woningwet. 
Ook OFW is er achter de schermen mee bezig. Wat betekent dit voor OFW en voor u 
als huurder?

Waarom een nieuwe 
Woningwet?
De eerste Woningwet dateert van 
1901. Hiermee werd de basis voor 
goed en gezond wonen en de oprich-
ting van woningcorporaties gelegd. 
In de jaren ’90 kregen corporaties 
meer ruimte van de overheid om 
andere activiteiten dan het bouwen 
en beheren van huurhuizen op te 
pakken. Dit leidde ertoe dat sommige 
corporaties meer risicovolle activi-
teiten ontplooiden. Veel ging goed, 
maar in sommige gevallen werden 

riskante investeringen gedaan. Met 
de nieuwe Woningwet wil de over-
heid dat de corporaties weer terug-
gaan naar hun volkshuisvestelijke 
kerntaak: het bouwen, beheren en 
verhuren van betaalbare woningen 
voor mensen met lage inkomens. 

Wat is er gewijzigd?
De nieuwe Woningwet schrijft voor 
dat corporaties terug moeten naar 
hun kernactiviteiten en dat die acti-
viteiten van hun andere activiteiten 
worden gescheiden. Het oppakken 

van nieuwe, meer commerciële acti-
viteiten (bijvoorbeeld de bouw van 
duurdere huurwoningen of koop-
woningen) is nu onderworpen aan 
strenge regels. Ook is het toezicht op 
corporaties aanzienlijk verscherpt, 
zodat corporaties financieel gezond 
blijven en geen grote risico’s meer 
nemen.

Zijn er meer veranderingen?
Jaarlijks gaan de Huurdersorganisatie, 
gemeente en corporatie in overleg 
met elkaar om tot prestatieafspraken 
over de lokale woonopgave te 
komen. Gemeente en Huurdersorga-
nisatie hebben daarmee een verste-
vigde positie gekregen. 
Bestuurders en commissarissen van 
corporaties worden bij hun benoe-
ming of herbenoeming getoetst op 
hun betrouwbaarheid en geschikt-
heid door de Minister.
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Vizier is een uitgave van OFW.
niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen en/of op enigerlei wijze 
worden gereprodiceerd 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: 
Woningcorporatie OFW

Wat verandert er voor OFW?
Onze activiteiten wijken niet veel 
af van wat er volgens de nieuwe 
Woningwet mag. Daardoor zijn de 
gevolgen voor OFW beperkt. We 
krijgen door de wet vooral te maken 
met veel meer regelgeving. Dat 
betekent dat we meer informatie 
moeten verzamelen en delen met 
in- en externe toezichthouders en 
stakeholders. Ook moeten we onze 
statuten en reglementen wijzigen. 
Daarnaast moeten we inzicht geven 

in de verwachte ontwikkelingen in 
de samenstelling van ons woning-
bezit voor de komende tien jaar. 
En een plan opstellen waarmee we 
onze sociale huisvestingsactiviteiten 
scheiden van de andere activiteiten. 
Deze andere activiteiten zijn dus bij 
ons beperkt.

Wat verandert er voor 
huurders?
Via de Huurders Belangen Vereni-
ging hebben huurders nu meer 

invloed op wat de corporatie doet 
De Woningwet heeft geen direct 
invloed op de huurprijs. Wel heeft de 
wet voor huurders met huurtoeslag 
geleid tot het passend toewijzen van 
woningen. De keuzevrijheid van die 
huurders wordt daardoor enigszins 
beperkt.

Chaletwoningen Dronten.



KORT NIEUWS

OFW Vizier  |  september 2016

12

In het project ‘Greente Zuid’ hebben alle huurders akkoord gegeven voor 
de moderniseringsplannen. Dinsdag 7 september is bouwbedrijf Salverda 
gestart met de werkzaamheden. Voor de bouwvak vakantie hebben een deel 
van de zogeheten warme opnames al plaatsgevonden. Met de huurders zijn 
in de woning de werkzaamheden doorgenomen en is de persoonlijke situ-
atie besproken. Ook heeft al een aantal keuzeavonden plaatsgevonden. De 
proefwoningen (Zuidsingel 15 en de Keileemstraat 2) zijn volop in uitvoering 
en gaan een goed beeld geven van hoe de woningen er straks uit gaan zien. 

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN BEGONNEN

OFW is altijd op zoek naar de verbetering van haar dienstverlening. Speciaal om onze 
huurders naar hun ervaringen te vragen, maken wij gebruik van het KWH. Deze organi-
satie brengt het KWH-huurlabel uit. Gedurende het hele jaar wordt de dienstverlening van 
OFW gemeten. Huurders kunnen hiervoor een e-mail ontvangen, gebeld worden (ook op 
zaterdag) of een sms ontvangen. We zien graag uw ervaringen met onze organisatie.

ONDERZOEK 
TEVREDENHEID HUURDERS

KOM 22 NOVEMBER EEN KIJKJE
BIJ OFW NEMEN
Maak op dinsdag 22 november kennis met OFW. Al meer 
dan 45 jaar dragen we zorg voor de sociale huurwoningen in 
Dronten. Zo’n 10.000 mensen wonen in een woning van OFW. 
Met iets meer dan 50 medewerkers zetten we ons in voor 
goed wonen in Dronten.
Kom naar ons Open Huis om kennis met ons, onze werkzaam-
heden en de plannen voor 2017 te maken. U bent vanaf 19.30 
uur van harte welkom op ons kantoor. Houd dan onze website 
www.ofw.nl in de gaten voor het volledige programma.


