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Vind gericht een woning 
met je eigen zoekprofiel

Het jaarverslag 
in woord en beeld

De buurt in met sociaal wijkbeheerder Arjan Bruins
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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

OFW hecht aan goed contact met haar bewoners. 
Daar hoort ook een actieve Huurders Belangen 
Vereniging (HBV) bij. En gelukkig is die er! Met de 
HBV gaat OFW in gesprek over modernisering, 
energiebesparing, nieuwbouw, leefbaarheid in de 
wijk en het inspelen op de veranderende woning-
markt, zoals de vergrijzing, de toename van kleinere 
huishoudens maar ook het verhuis onderhoud. Er 
zijn ook wettelijk vastgelegde taken. Zo maken de 
gemeente, de HBV en OFW jaarlijks prestatieaf-
spraken. Hierin wordt van alles vast gelegd over goed 
wonen in de gemeente Dronten. Ook worden er 
jaarlijks afspraken gemaakt over de huurverhoging. 
Daarnaast draagt de HBV draagt twee mensen voor 
als lid van de RVC van OFW.

Gerard Corjanus is al geruime tijd voorzitter van de 
HBV. Een hele klus naast al zijn andere vrijwilligers-
activiteiten. Binnenkort geeft hij het stokje over aan 
iemand anders. Graag wil ik hem ook in de Vizier 
mijn complimenten geven. Geweldig hoe hij, samen 
met het bestuur en de ledenraad, zich heeft ingezet 
voor de belangen van de bewoners. Ons overleg met 
de HBV is altijd constructief. 
Er is veel van de grond getild, denk maar aan de 
modernisering van heel veel wijken en aan de ener-
giebesparing. De HBV houdt ons scherp en vertelt 
ons wat er leeft. Gerard heeft zijn netwerk en weet 
altijd de goede mensen te vinden en te spreken. Zo 
hadden wij ook regelmatig contact. 

Gerard kon ook uit eigen 
ervaring spreken, en dat deed 
hij. Zijn huis was immers ook 
gemoderniseerd. Regelmatig 
vertelde hij bewoners wat 
een dergelijke ingreep bete-
kent. Hij wist hoeveel energie hij zelf had bespaard. 
Dat had hij bijgehouden. Dat is uiteindelijk het meest 
overtuigende verhaal. Huurdersverenigingen uit 
andere plaatsen kwamen ook in Dronten bij de HBV 
kijken. Ook die wist hij te inspireren. 

Als het nodig is, komt de HBV ook voor OFW op. 
Recent nog met de dreigende invoering van de 
ATAD, een belasting die OFW 1 miljoen euro per 
jaar gaat kosten. Geld dat de huurders uiteindelijk 
via de huur moeten opbrengen en die veel beter 
in Dronten kan worden besteed. Gerard spreekt 
samen met het HBV-bestuur de (landelijke) politiek 
hierop aan en dat signaal wordt goed gehoord. Het 
voelt voor mij heel warm en betrokken dat de HBV 
dat doet. We zijn echt partners!
Dus Gerard, bedankt! Goed wonen in Dronten doen 
we samen. We zullen je missen.
 

Truus Sweringa
directeur bestuurder

GERARD CORJANUS 
BEDANKT!
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SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT
 
Dronten
De Oeverloper 3 t/m 17, 21, 25, 27, 71 t/m 83, 87, 
89, 91 t/m 109, 113 t/m 119, 123, 141 t/m 149, 
153 t/m 159.
Het Hogerhuis 1 t/m 4 , 5 (L+R), 6 (L+R), 7 (L+R), 
8 (L+R), 9 (L+R), 10 (Lagerhuis), 14 t/m 32, 22 (L+R), 
34 t/m 36, 37 (L+R), 38 (L+R), 39 (L+R), 40 t/m 49
Breeuwerstraat 3 t/m 11 (oneven), 17 t/m 25 
(oneven), 6, 10, 16, 20 t/m 24 (even)
Mastmakerstraat 3, 15 t/m  25 (oneven), 4 t/m 
22 (even)
Takelaarstraat 6  t/m 14 (even),  18 t/m 22 (even)
Touwslagerstraat 7 t/m 9 (oneven), 13 t/m 17 
(oneven), 21 t/m 33 (oneven)
Zeilmakerstraat 3 t/m 25 (oneven), 2, 6, 14 t/m 38 
(even), 42 t/m 44 (even) , 50 en 54
Fokkestraat 2 t/m 4 (even), 12, 22 t/m 32 (even) 
5, 9, 13 t/m 23 (oneven), 37 t/m 59 (oneven)
Gaffelstraat 4 t/m 14 (even), 22 t/m 32 (even), 
1 t/m 3 (oneven), 7 t/m 9 (oneven), 13 t/m 25 
(oneven), 31, 35 t/m 59 (oneven)
Giekstraat 3, 7 t/m 9 (oneven)
Roerstraat 4 t/m 8 (even), 12 t/m 32 (even), 
38 t/m 42 (even), 48
Steven 3 t/m 27 (oneven)
Stuurboord 1 t/m 9 (oneven)
Ankerstraat 8 t/m 14 (even), 18 t/m 32 (even), 
40, 44 t/m 54 (even), 58 t/m 64 (even), 3t/m 5 
(oneven), 15 t/m 25 (oneven), 39  t/m 45 (oneven), 
49 t/m 53 (oneven), 57 t/m 61 (oneven) 
Kampanje 6 t/m 14 (even) 18 t/m 36 (even), 40, 
44 en 48
Vooronder 1 t/m 3 (oneven) 13 t/m 33 (oneven)
Voorplecht 1 t/m 21 (oneven)
Galjoenstraat 48 t/m 54 (even)

Biddinghuizen
De Deel 18 t/m 60 (even), 70 t/m 74 (even), 
78 t/m 132 (even), 61 t/m 105 (oneven), 
Dreef 23 t/m 45 (oneven)
De Repel 1 t/m 5 (oneven), 9, 17 t/m 27 (oneven)
De Rosmolen 1 t/m 7 (oneven)
De Zaaiviool 2 t/m 22 (even)

VERVANGEN DAKBEDEKKING
 
Biddinghuizen
De Garve 1 t/m 17 (oneven), 2 t/m 18 (even)
De Hooiberg 26 t/m 48 (even)

ONDERHOUD
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Houd fruitvliegjes op natuurlijke wijze op afstand 
Houd zwermen fruitvliegjes op afstand met lavendel, knoflook, dille of basilicum. 
Doe afval in een afsluitbare emmer of vuilnisbak en maak die geregeld schoon. 
Wat ook helpt is een bakje azijn met water en een beetje handzeep met folie 
erover en gaatjes erin.

Voorkomen is beter dan genezen
Om in het najaar een vliegenplaag te voorkomen, moet op de eerste plaats in de 
zomermaanden het binnendringen in gebouwen onmogelijk gemaakt worden. 
Fijnmazig horrengaas is daarvoor geschikt. Ook kan het helpen om gaten en kieren 
in de buitenmuur af te sluiten met kit of tochtstrippen en klimplanten tegen de 
gevel (gedeeltelijk) te verwijderen. 
Het beste is om in het voorjaar een paar ramen tegen elkaar open te zetten of de 
vliegen op te zuigen met een stofzuiger. 

Gebruik alleen insecticide als het echt niet anders kan
Als dat onvoldoende effect geeft, kan met een insecticide (bestrijdingsmiddel) 
gewerkt worden. Dat heeft alleen zin, als de plaats waar de ‘zwerm’ zich ophoudt, 
is opgespoord. Is die plaats goed bereikbaar, probeer dan eerst de zwerm met 
de stofzuiger op te zuigen. Doe dit voorzichtig, anders kunnen de vliegen zich 
verspreiden door het gebouw. Zorg ervoor dat de ruimte waarin de vliegen zich 
bevinden - zo mogelijk - is afgesloten. Verwijder de dode vliegen zoveel mogelijk.

Bij gevaar de gemeente bellen
In het algemeen geldt: bij hinder van ongedierte of insecten 
moet de bewoner in eerste instantie zelf de overlast aanpakken. 
De gemeente heeft daarbij wel een zorgplicht, wanneer gevaar 
optreedt voor de omgeving of voor de gezondheid. Heeft u vragen 
over overlast van ongedierte of insecten? Neem contact op met 
OFW of de gemeente Dronten.

VOORKOM VLIEGENLAST 
In het voor- en najaar krijgen we vaak vragen over 

vliegen. Vanzelfsprekend hebben vliegen een functie 

in de natuur. Maar we hebben ze liever niet in huis. 

Dus hier volgen wat tips. 

 KLUSWIJZER
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SPORTPARKTOESTEL EN 
VERKEERSPLEIN SIEREN DE WIJK
Een prettige leefomgeving in een leefbare en veilige buurt, dat willen we 
allemaal. Samen met je buren iets moois realiseren, geeft een gevoel van 
prettig samen wonen. Het leefbaarheidsfonds van OFW is opgericht om de 
initiatieven van onze huurders, die bijdragen aan de leefbaarheid in de 
buurt, te ondersteunen. Activiteiten die het leefklimaat van onze huurders 
verbeteren, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Een 
mooi voorbeeld is het plaatsen van een toestel in het sportpark in Bidding-
huizen. Maar ook het aanbrengen van een vloerschildering op het pleintje bij 
de Groenlandstraat in Dronten; de vloerschildering beeldt een verkeersplein 
uit. En, zaterdag 2 juni werkten een aantal bewoners van Swifterbant verder 
aan fruittuin De Fruitboog. Zo werden onder andere de bankjes geplaatst 
die OFW schonk uit het Leefbaarheidsfonds. Heeft u zelf een goed idee? 
Kijk op www.ofw.nl/leefbaarheidsfonds voor de mogelijkheden.

UW PERSOONSGEGEVENS 
IN VEILIGE HANDEN
We hebben een mooi resultaat behaald. Onze woningen hebben landelijk 
namelijk het laagste gasverbruik. Dit blijkt uit de Aedes benchmark (meting 
dienstverlening door koepelorganisatie woningcorporaties Aedes). Het daad-
werkelijke landelijke gemiddelde gasverbruik in 2015 is 428 MJ per m2 per 
woning. Het gemiddelde van de OFW-woningen ligt hier met 309 MJ per m2 
ver onder. Het lage gasverbruik hebben we bereikt door de woning goed te 
isoleren. 

AAN DE SLAG MET ONS NIEUWE 
ONDERNEMINGSPLAN
Eerder dit jaar presenteerden wij ons nieuwe concept-ondernemingsplan. 
We zijn blij met de vele reacties die we hier op hebben gehad. En we hebben 
ons ondernemingsplan aangepast. In mei is ons ondernemingsplan definitief 
vastgesteld door onze Raad van Commissarissen. We hebben onze samen-
werkingspartners uitgenodigd om op 5 juli 2018 nog eens hierover door te 
praten en plannen te maken over de invulling van alle mogelijke plannen. 
Wij kijken uit naar deze dag. Wilt u ons definitieve plan lezen? U kunt ons 
plan vinden op: www.ofw.nl/publicaties.

NIEUWTJES
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“Voorheen organiseerde Aeres zelf de huisvesting, maar 
ze wilden het graag onderbrengen bij OFW. Wij hebben 
immers de kennis ervan. Deze functie vind ik een mooie 
uitdaging die goed aansluit bij mijn opleiding. Ik heb 
zelf niet op kamers gezeten, maar logeerde wel bij mijn 
zus die ook in Amsterdam studeert. Als ik dat vergelijk 
met de campus, hebben ze hier mooie ruime kamers 
van zo’n 16 m². En de nieuwere kamers hebben zelfs 
allemaal een eigen toilet en douche. Ik had er zelf best 
willen wonen.”

“In totaal zijn er 354 kamers. Aeres regelt de verdeling 
van 102 kamers voor internationale studenten. Maar 
de andere 257 verzorg ik. Dat betekent dat de ik de 
studenten na hun inschrijving inventariseer en over 
de kamers verdeel. Daarbij houd ik zoveel mogelijk 
rekening met hun wensen of studierichting. Een van de 
kamers wordt voor mij, een afgesloten werkplek waar ik 
vier dagen per week werk en dagelijks spreekuur houd. 

Hoewel ze al twee jaar 
afgestudeerd is, kent Corelien 
de gewoontes van studenten 
maar al te goed. Daarom 
gaat ze sinds mei 2018 weer 
naar school. Naar de Green 
Campus Dronten om namens 
OFW studenten van Aeres 
Hogeschool te huisvesten.

Dan kunnen ze met vragen bij me komen of problemen 
melden die met de huisvesting te maken hebben. Zo 
weet je wat er speelt, of het nu om overlast of onder-
houd gaat. Het leuke van studenten is dat ze lekker 
direct zijn. Ja, sommigen zijn wel eens gemakkelijk in het 
naleven van afspraken. Door meer te communiceren via 
sociale media en af en toe samen koffie te drinken houd 
je goed contact met elkaar. Met als doel om wonen en 
leven op de campus voor iedereen leuker te maken.”

     DE CAMPUS OP MET 
CORELIEN VAN DER KLIS 

MEDEWERKER AAN HET WOORD

Corelien van der Klis (26) 
opleiding: mbo Sociaal Maatschappelijke
  Dienstverlening en hbo Sociaal   
  Juridische Dienstverlening
ervaring: allround medewerker Klant Contact 
  Centrum OFW
functie OFW: Campusconsulent
hobby’s:  wandelen met man en hond, fietsen 
  en films kijken



2017: Onze resultaten

Betaalbaarheid
Gematigd huurbeleid
primaire doelgroep:

meer dan 99%
van onze woningen hebben
een streefhuur onder de
geldende huurtoeslaggrenzen

Duurzaamheid woningen
Gemiddeld energielabel

B
Nog 
maar  27 Woningen met 

energielabel 
E, F of G

% woningen toegewezen
aan doelgroep (< €35.739)

97%
Aantal huishoudens 
aan een woning
geholpen

321

Huisvesting
statushouders

82
(taakstelling: 83)

Modernisering 

95
woningen  
Greente Zuid
A / A+ -label

Uitgave onderhoud
 

€ 4.129.000
Veiligheid in de woning

82 open verbrandings-
 toestellen vervangen

Zachtboard plafonds 
vervangen door gipsplaten. 
Gevaarlijkste soorten asbest 
zijn direct gesaneerd

WAT WE DOEN 

OFW IN CIJFERS
Woning beschikbaar
voor woningzoekende

Binnen 2 jaar

Aantal
verhuureenheden

4.845
Woningtypen

64%
eengezinswoningen

14%
seniorenwoningen

Aantal
medewerkers

46 (40,6 fte)

De prestatie-
afspraken met 
de gemeente 
en Huurders-
Belangen-
Vereniging 
zijn gemaakt

nieuwe website
en huurders-
portaal live

Imago
onderzoek

uitmuntend voor:

reputatie 
betrouwbaarheid
transparantie

samenwerking 
financiële doelmatigheid 
lokale betrokkenheid

maatschappelijke 
betrokkenheid

Beïnvloedbare netto bedrijfslasten per 
verhuureenheid in euro’s

OFW: 678
                   Landelijk gemiddelde: 790

Aantal verkochte
woningen
 33

>

>

HIGHLIGHTS>

Klantwaardering  Ruim boven 
 landelijk gemiddelde

Zonnepanelen

Op 176woningen

Ontruimingen
Zeer beperkt: 

1woning     

Nieuwbouw 

50
studentenkamers

34%
energiebesparing

t.o.v 2008

Als 1e van 
Nederland 

energieconvenant 
corporaties gerealiseerd

Nieuwe
huurders: 7,7 Reparatie

verzoek:     7,6 Vertrokken
huurders:   7,9

Aantal
stagiairs

22

Dagelijks
onderhoud
2809 woningen
bezocht

Planmatig onderhoud
439 woningen geschilderd
Bewonerstevredenheid: 7,6

14.011 m2

1.077 liter verf

Huurinkomsten
in euro’s

32.114.000

Cum laude geslaagd voor visitatie
presteren naar opgaven 
en ambities 

presteren volgens 
belanghebbenden

presteren naar
vermogen     

presteren naar
governance      

8,0 

 7,7
7,0 

7,4
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Eind 2016 is OFW met een nieuw woonruimteverdeelsysteem gestart. 
Het doel is dat woningzoekenden zelf eenvoudiger een geschikte 
huurwoning kunnen vinden. Tot welke zoekresultaten heeft dit geleid 
en wat kunnen we zeggen over de wachttijden?
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Stel u zoekt een woning. U kunt zich 
dan inschrijven als woningzoekende 
bij OFW. Daar maakt u een zoekpro-
fiel aan met uw voorkeur qua huur-
prijs, type woning, aantal slaapka-
mers en wijk. U krijgt vervolgens een 
‘tip-bericht’, zodra er een woning leeg 
komt die voldoet aan uw zoekprofiel. 
Spreekt een woning u aan, dan kunt 
u direct reageren via de knop in de 
e-mail. Dat scheelt zoeken.

Krijg ik die woning ook?
De vraag is: krijg ik die woning ook, 
of zijn er meer mensen die kans 
maken? Uitgangspunt is dat de 
woningzoekende met de langste 
inschrijfduur de woning krijgt aange-
boden. De uitzondering hierop is 
wanneer iemand een (medische) 
voorrangsverklaring heeft.

in, maar wachten soms tien jaar vóór 
ze actief gaan zoeken.

Voorkeur voor huurprijs, plaats 
en type woning
Ongeveer 500 personen zijn actief 
zoekend, ofwel 14,1%. De leeftijds-
categorie 23–40 jaar is de grootste 
groep. De meeste mensen geven aan 
dat zij een woning zoeken tot 
€ 597. De meeste woningzoekenden 
hebben interesse in een eengezins-
woning, gevolgd door de keuze voor 
een appartement, liefst met twee 
slaapkamers. 

Voorkeuren per wijk en dorp
Gemiddeld bieden wij een woning 
1,6 keer aan voordat deze wordt 
geaccepteerd door een nieuwe 
huurder. Voor een aantal wijken 

Waarom zijn er wachttijden?
Gemiddeld gaat OFW uit van een 
wachttijd van maximaal twee jaar. 
Dat klinkt lang, maar is in vergelijking 
met omliggende regio’s best snel. 
Een gezonde woningmarkt kent een 
zekere wachttijd. Leegstand kost 
alleen maar geld. Dat wil je voor-
komen. Vandaar een wachttijd, maar 
die verschilt per woningtype, dorp en 
leeftijdscategorie.

Hoeveel woningzoekenden 
staan ingeschreven?
In november 2016 stonden 1.995 
woningzoekenden ingeschreven. Per 
januari 2018 waren dat er 3.539. Veel 
meer dus, maar niet alle ingeschre-
venen zijn actief op zoek. Dat zie je 
vooral bij mensen die een senioren-
woning willen. Zij schrijven zich nu al 

GERICHTER ZOEKEN
MET JE EIGEN ZOEKPROFIEL

321 woningen in 2017 verhuurd
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is de wachttijd in 2017 opgelopen, 
zoals voor eengezinswoningen in 
het centrum van Dronten, Dronten 
Noord en De Gilden. Dit geldt ook 
voor seniorenwoningen in De Boeg. 
De wachttijd voor een appartement 
in de wijken De Munten en 
De Gilden is nog steeds langer dan 
24 maanden. Daar is weinig verloop. 
De wachttijd voor een woning in 
Biddinghuizen en Swifterbant is gelijk 
gebleven met 12 tot 18 maanden.

Wachttijden per woningtype (in maanden)
  Biddinghuizen/Swifterbant Dronten
Eengezinswoning 12-18 18-24 
Seniorenwoning 18-24 18-24
Appartement    6-12 12-24
Tweekamerwoning    6-12 18-24

Hoe schrijf ik me in?
Inschrijven regelt u online eenvoudig via de website woningzoeken.ofw.nl. 
Bekijk ook eens de instructievideo ‘Hoe werkt het’.



 

OP VAKANTIE?  
      DENK AAN UW TUIN

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Veel huurders gaan op vakantie. Velen gaan er op uit in 
het zomerse hoogseizoen. Huurders die niet gebonden 
zijn aan de bouwvak(antie) of schoolvakanties gaan in 
het voor- of naseizoen. 

Elke tuin vraagt onderhoud
De meeste mensen gaan zo’n twee weken op vakantie. 
Voor de tuin is die periode nog te overzien, zeker in het 
voor- of najaar. Maar gaat u in de zomermaanden langer 
weg, bijvoorbeeld een paar weken tot enkele maanden, 
komt dat zonder wekelijks onderhoud in uw tuin niet 
goed. Of de tuin nu bestraat is, of met grind of gras 
bedekt, dit kan niet zonder wekelijks onderhoud in de 
zomer. De tuin gaat echt niet met vakantie!

Gras en onkruid groeien door
Niet alleen vaste planten en groene hagen groeien 
goed in de zomer, ook gras en vooral onkruid. Voordat 
u het weet staat het tot een meter hoog, zeker als u 
lang van huis bent. Buiten het feit dat het onverzorgd 
staat, bezorgt het onkruidoverlast voor de buren die het 
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Voor velen staat de vakantie voor de deur. Een mooi vooruitzicht, maar 
denkt u er wel aan hoe u uw tuin achterlaat? Want een onverzorgde 
tuin kan voor inbrekers een signaal zijn: daar is niemand thuis.

wel wekelijks onderhouden in de zomermaanden. Dat 
is voor hen - zoals het gezegde luidt - dweilen met de 
kraan open. Zeker als dit weken, of zelfs maanden duurt, 
kan de ergernis bij uw buren oplopen. En zo’n ontvangst 
zou een smet zijn op de terugkeer van een ontspannen 
vakantie.

Onkruid verraadt afwezigheid
Maar wat dacht u van een onverzorgde tuin vol onkruid? 
Een inbreker weet dat u langer van huis bent en dat 
hij alle tijd heeft om uw woning leeg te halen. Zeker als 
tussen de stoeptegels naar uw voordeur het onkruid 
volop en uitbundig bloeit zonder platgetrapt te zijn. Dit 
is een uitnodiging voor de inbreker!

Tips voor 
Om ergernis bij de buren en een inbraaksignaal te voor-
komen, kunt u zelf voortijdig maatregelen treffen.
- Zorg voor vertrek dat de tuin er netjes bijligt
- Vraag iemand tijdens uw vakantie uw tuin regelmatig 
bij te houden. 
Mocht u in de wintermaanden op vakantie gaan, dan 
doet onderhoud van de tuin er niet toe. Dan is de tuin 
juist immers op vakantie.

De HBV wenst u een fijne zonnige zomervakantie toe!
Huurders Belangen Vereniging 
Postbus 193 
8250 AD Dronten
06 - 81 37 54 69
www.huurdersbelangenvereniging.nl
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IN GESPREK MET
                             

DE BUURT IN MET SOCIAAL 
WIJKBEHEERDER ARJAN BRUINS

Sinds 30 april is Arjan Bruins 
de nieuwe sociaal 
wijkbeheerder van OFW. 
Hij volgt Kris Koops op die 
een andere uitdaging vond. 
Arjan is een vliegende keep, 
maar gaat ook enkele 
projecten in de buurt doen.

“Zie me als het eerste aanspreekpunt in de wijk”, stelt de 
goedlachse Arjan (27). “Mijn opleiding is technisch, maar ik 
vind het juist leuk om met mensen te werken. De functie 
van sociaal wijkbeheerder sluit hier perfect bij aan.”

Aanhoren zonder te oordelen
Groen en gemoedelijk, zo komt de nieuwe werkomge-
ving op Arjan over. “Maar ik weet uit de contacten met 
bijvoorbeeld de wijkagenten en welzijnswerkers dat er 
ook aandachtspunten zijn. Als sociaal wijkbeheerder 
word je snel benaderd als er een conflict is met de 
buren of voor een verwaarloosd achterpad.” Maar het is 
niet alleen maar slecht nieuws waar Arjan mee te maken 
heeft. “Zo zit ik ook bij het spreekuur van Het Hoger-

huis in Dronten om te horen wat er leeft. Of neem het 
tuinenproject, waarbij ik met een aantal mannen van het 
asielzoekerscentrum en een vrijwilliger de tuin aanpak 
van huurders die dit zelf niet kunnen.”

Samen de buurt beter maken
“Natuurlijk kunnen mensen OFW bellen. Maar sommigen 
vinden het prettig dat ze mij voor een snelle vraag ook 
kunnen bereiken”, ervaart Arjan. “Bij een melding kom 
ik vaak persoonlijk langs. Juist omdat ik veel in de wijken 
ben, hoor ik wat er speelt.” De ervaring is dat sommige 
buurten net wat meer aandacht nodig hebben. Daarom 
schuift de sociaal wijkbeheerder ook regelmatig aan bij 
buurtoverleggen om een straat een blijvende impuls te 
geven. Bij Kruizemunt in Dronten bijvoorbeeld hebben 
de bewoners zelf aangegeven dat ze de straat willen 
aanpakken. “Met de omwonenden, een zorginstelling 
en de gemeente heb ik regelmatig contact. Ik denk mee, 
maar laat bewoners zelf met suggesties komen.”
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Zoals u misschien op pagina 2 van deze Vizier al heeft gelezen: Gerard 
Corjanus, voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging, legt zijn voor-
zittershamer neer. Na ruim 7 jaar geeft hij het stokje over. Hij heeft in 
zijn jaren als voorzitter een grote stempel gedrukt op de sociale huur in 
gemeente Dronten. We zijn hem daar zeer dankbaar voor. Op dinsdag 
17 juli organiseren we bij OFW een inloopreceptie. Wilt u Gerard Corjanus 
de hand schudden, dan bent u welkom tussen 16.00 en 18.00 uur bij ons 
op kantoor. U kunt zich aanmelden via: omc@ofw.nl.

WILT U AFSCHEID NEMEN VAN 
DE HBV-VOORZITTER?

HOUDT U UW AGENDA VRIJ?
Woensdag 3 oktober organiseren de Huurders Belangen Vereniging en OFW een bustour 
door de drie dorpen. Tijdens deze rit laten we u graag een aantal complexen, moderniserings-
projecten en leefbaarheidsinitiatieven zien. Maar we starten eerst met een lunch bij OFW op 
kantoor. Huurders uit Biddinghuizen en Swifterbant halen we op. Om 13.00 uur start de tour. 
Deze sluiten we om 16.30 uur af met een hapje en drankje op kantoor. Bent u opgehaald? 
Dan brengen wij u natuurlijk ook weer terug. 
U krijgt nog een uitnodiging met het programma, maar houd uw agenda vast vrij op 3 oktober. 
Wij hopen dat u met ons meerijdt!

OFW laat jaarlijks haar dienstverlening meten door het Kwali-
teitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Nieuw is het 
onderzoek STEM. Elke huurder kan hieraan meedoen. Juist van 
huurders die geen recent contact hebben gehad, horen we graag 
hoe ze ons zien. De focus ligt in STEM op vertrouwen, tevreden-
heid én betrokkenheid. Laat u ook uw stem horen? Ga dan naar: 
www.allehuurderseenstem.nl/OFW.

LAAT UW STEM HOREN OVER OFW


