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De Spelwijk krijgt 
een nieuw gezicht

    50 jaar wonen
in gemeente Dronten

Jaarplan in beeld: wat gaat OFW voor u doen?
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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 bestaat 50 jaar! Onze verjaardag is op 
1 novem ber. En natuurlijk gaan we dit vieren, want 
we zijn er trots op dat we al 50 jaar werken aan goed 
wonen voor u, onze huurders. Wat we onder goed 
wonen verstaan, is in de loop der tijd enorm veran-
derd. In het begin van het ontstaan van de polder 
kregen bewoners nog korting op de huur, omdat ze 
in een achtergebleven gebied woonden. Ontberings-
toeslag heette dat. Nu is de discussie of Dronten een 
dorp of een stad is. Vroeger werden mensen gese-
lecteerd door de Rijksdienst, nu mag dit niet meer. 
Vroeger hadden mensen een moestuin en waren er 
grote tuinen nodig. Nu is goed tuinonderhoud een 
uitdaging en zijn er soms klachten dat de tuinen in 
de buurt niet netjes zijn. Vroeger woonden er vooral 
jonge mensen met kleine kinderen, nu is de vergrij-
zing een thema. Kent u ook voorbeelden?

Maar wat constant blijft is dat wij graag inspelen op 
de wensen van onze bewoners, ook al veranderen 
hun voorkeuren in de loop der tijd. Voor ons is het 
daarom van groot belang ons van deze voorkeuren 
bewust te zijn. Gesprekken met u of woningmarkt-
onderzoek helpen hierbij. 

Vanzelfsprekend wil niet 
iedereen hetzelfde en dat 
is maar goed ook. Daarom moeten wij een divers 
aanbod hebben. In ons jubileumjaar willen we een 
domoticawoning inrichten. Hierin kunt u zien wat er 
allemaal mogelijk is om zo lang mogelijk zelfstandig 
te blijven wonen in uw eigen huis. We hopen dat 
veel mensen deze woning gaan bezoeken en hier 
inspiratie uit halen. We zijn nu nog volop bezig met 
de inrichting, maar als de woning klaar is, hoort u dit. 
50 jaar geleden was een domoticawoning natuurlijk 
nog niet mogelijk, omdat die kennis er nog niet was. 
Maar het was ook niet interessant voor al die jonge 
gezinnen die hier kwamen. Nu zijn zij 50 jaar ouder. 
Ook dat is veranderd.

Truus Sweringa
directeur bestuurder

   OFW 50 JAAR

INSPELEN OP   
     BEWONERS-
 WENSEN BLIJFT
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SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT
 
Dronten
De Oeverloperwijk Morinel 12 t/m 18, 
Grutto 2 t/m 8.
De Drieslag Ir. van Hartenstraat 1 t/m 83, 
Agripark West 100-140.

Biddinghuizen
De Baan De Rosmolen 17 t/m 41, De Zaaiviool 
24 t/m 52, De Ponder 1 t/m 15, 2 t/m 8. 
Oud-Biddinghuizen Akkerhof 2 t/m 6, 12 t/m 36, 
Kopakker 32 t/m 52, 37 t/m 51, Wendakker 2 t/m 
12, 16, 22, 28.

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
BIJWERKBEURT
 
Dronten
De Fazant (noord) De Patrijs 2 t/m 10,  20 t/m 34, 
40 t/m 46, 50 t/m 58, De Fazant 10 t/m 42, 48 t/m 
90, De Houtsnip 11 t/m 21, De Wildkansel 2, 4, 3 
t/m 9, Het Korhoen 63 t/m 69, 73, 77, 79, 81, De 
Voerbaan 3 t/m 7, De Aalscholver 1 t/m 13, 14 t/m 
22, 36 t/m 42, De Kwartel 9 t/m 17, De Voerbaan 
12-23, De Fazant 61-67, 29-35, De Reiger 18, 20 
t/m 28,  30 t/m 40, 44 t/m 54, 58 t/m 70, 37 t/m 
51, De Meerkoet 18 t/m 24, 19 t/m 25.
De Kruidentuin Komijn 31, 37, 39, Rozemarijn 14 
t/m 40, 41-91, 93 t/m 135.
Oud-Dronten Boeierstraat 1, 5 t/m 21, 2 t/m 18, 
Hoogaarsstraat 1 t/m 21, 2 t/m 18, Karveel 4, 8 
t/m 16, 20, 24 t/m 34, Klipperstraat 1 t/m 29, 
2 t/m 8, 12, 14, 18, Koggestraat 6 t/m 28, 32, 36 
t/m 52, Lijzijde 60 t/m 66, 72, 80, 82, 86, De Oost 
3 t/m 31, 37 t/m 45, Schouwstraat 1 t/m 21.
De Gilden
Timmerliedengilde 2 t/m 6, 36 t/m 46, 64 t/m 74, 
96 t/m 100, Bierdragersgilde 13 t/m 27, Hoeden-
makersgilde 13 t/m 27, Bontwerkersgilde 7 t/m 
21, Molenaarsgilde 1 t/m 19, Korendragersgilde 
2 t/m 84, Kleermakersgilde 15 t/m 25, Schoen-
makersgilde 24 t/m 32, 9 t/m 31, Mandenmakers-
gilde 10 t/m 22.
Oud-Dronten Galjoenstraat 47 t/m 119. (De Werf)
De Munten Koopmansbeurs 1 t/m 31.
De Manege Barrage 1 t/m 133.

Swifterbant
Spelbuurt De Banier 2 t/m 10, 12 t/m 20, 11 t/m 
17, 31 t/m 45, 22 t/m 36.

ONDERHOUD
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Welke voorzieningen mag ik zelf aanbrengen? 
Als u zelf wilt klussen in de woning, is het voor ons van belang dat de kwaliteit van 
de woning behouden blijft. We raden u daarom aan om een aanvraag in te dienen 
via het aanvraagformulier ‘Woning veranderen’ op onze website. U heeft geen 
toestemming nodig als u de aanpassing makkelijk weg kunt halen, zoals gordijnen. 
U heeft wel toestemming nodig als u de aanpassing niet makkelijk weg kunt halen. 
Op onze website vindt u alle klussen die u zelf mag aanbrengen of veranderen. 
U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de woningverandering.

Wat als ik de woning ga verlaten?
Als u zelf voorzieningen aanbrengt in de woning en hiervoor een aanvraag indient 
bij OFW, dan krijgt u schriftelijk bevestigd wat de afspraken zijn bij het verlaten van 
de woning. De voorzieningen moeten bijvoorbeeld worden verwijderd, of u kunt dit 
overdragen aan de volgende bewoner. 
Heeft u géén toestemming gevraagd? Dan mag de voorziening alleen achterblijven 
als de nieuwe huurder de voorziening overneemt. In alle andere gevallen moet de 
voorziening verwijderd worden.

Welke voorwaarden zijn verbonden aan een 
woningverandering?
Voor iedere klus zijn voorwaarden opgesteld. OFW hanteert richtlijnen 
om de bouwtechnische staat, de veiligheid, het onderhoud en de 
verhuurbaarheid van de woning te garanderen. Daarnaast geldt voor 
iedere klus ook een aantal kwaliteitseisen. Hierin staat omschreven aan 
welke normen en eisen de werkzaamheden en de gebruikte materialen 
moeten voldoen. Meer informatie hierover leest u op onze website.

KLUSSEN IN DE WONING:  
WAT MAG NU PRECIES? 
Een woning is een plek waar u zich thuis wilt voelen. 

Misschien wilt u zelfs wel een kleine verbouwing doen. 

OFW geeft u die ruimte. Toch is het ook belangrijk om 

rekening te houden met de spelregels. Zo voorkomt u 

misverstanden bij vertrek uit de woning.  

 KLUSWIJZER
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Na moderniseringsprojecten in 
Biddinghuizen, Dronten en De 
Greente-Zuid in Swifterbant is de 
Spelwijk het een-na-laatste grote 
moderniseringsproject. Alleen 104 

woningen in Dronten ondergaan nog 
groot onderhoud. Alle jaren ’60 / begin 
jaren ’70-woningen voldoen dan weer 
aan de energieprestatienorm van 
OFW. De vervanging van de buiten-

schil gebeurt standaard; in woningen 
waar nog een oude badkamer, toilet 
en keuken zit, hebben de bewoners 
een nieuwe uitvoering kunnen kiezen. 
En iedereen heeft een eigen model en 
kleur voordeur mogen uitzoeken. Ook 
kunnen bewoners kiezen voor zonne-
panelen, een hybride warmtepomp 
en elektrisch koken.

Mateboer: bereikbaar in de 
keet
Bewonersbegeleiders Maaike Mate-
boer en Corinne Weiss van Mateboer 
bezoeken vanaf januari alle huurders 
in de straten Het Blazoen, De Heraut, 
De Vendelier en De Jachthoorn. 
“Zo’n vier weken voor de start van de 
verbouwing gaan we met die bewo-
ners in gesprek over de aanpak en 
wat ze kunnen verwachten”, vertelt 
Maaike Mateboer. “Eenieder krijgt 

4
PROJECT IN BEELD

Vanaf februari staat in Swifterbant een deel van de Spelwijk een 
klein jaar lang in de steigers. OFW en Mateboer Bouw pakken samen 
de modernisering op van 48 huurwoningen. De modelwoningen aan 
De Heraut en Het Blazoen zijn inmiddels meermaals bekeken. 
Wat zijn de verwachtingen?

   OFW PAKT 
HET HEEL GRONDIG AAN

De Spelwijk krijgt een nieuw gezicht

De linker woning is gemoderniseerd.
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een handige scheurkalender om te 
zien wat op welke dag gebeurt. Voor 
vragen zijn wij bereikbaar in de bouw-
keet. En we lopen regelmatig rond om 
te vragen hoe het gaat. Communicatie 
is heel belangrijk in deze ingrijpende 
trajecten.”

Drie maanden per woonblok
Per blok verwacht Mateboer zo’n 
drie maanden bezig te zijn. Als alles 
volgens planning verloopt, moet de 
modernisering eind dit jaar klaar 
zijn. Mateboer geeft OFW nog een 
compliment: “Het gebeurt zelden dat 
woningen projectmatig zo grondig 
worden gemoderniseerd. Zo gaat 
het vaak om muurherstel, maar hier 
krijgen alle huizen een nieuwe gevel. 
Ook van bewoners horen we dat ze 
de modelwoningen zo mooi vinden. 
Het is mooi om daar aan mee te 
werken.”

Zwart pannendak, witte goten, strak bruin-wit getint 
metselwerk en donkergrijze raam- en deurkozijnen. Het 
echtpaar Alberts en hun twee zoons aan De Heraut 1 zijn 
blij met het resultaat en het traject. De familie stelde haar 
hoekhuis graag beschikbaar als modelwoning voor de 
buitenmodernisering.

Weinig overlast ervaren
Jan Alberts vertelt: “Al in september 
zijn de timmerlieden begonnen en in 
december was de woning, behalve het 
schuurtje, opgeleverd. In het totale 
project gaat dat straks allemaal veel 
sneller. Omdat we zelf elders aan 
het werk waren, hebben we weinig 
overlast ervaren. De mannen kregen ‘s 
morgens de sleutel en konden aan de 
slag. We hebben altijd goed contact 
gehad met OFW en met Mateboer. De 
vaklui ruimden ’s middags de rommel 
weer op of timmerden de ramen af. 

Soms ging er misschien iets mis, maar 
ook voor de aannemer was dit een 
leertraject.” 

Veel beter wooncomfort
In de afgelopen vijftien jaar dat het 
gezin er nu woont, waren de keuken, 
badkamer en toilet in de woning al 
eens vervangen. Dat hoefde dus 
niet meer. De warmtepomp en 
twaalf zonnepanelen volgen later dit 
jaar, wanneer het gehele straatblok 
aangepakt wordt. Elektrisch koken 
wacht Alberts eerst nog even af. 
“Het huis is prachtig geworden met 
een mooie kleurstelling; zelfs in mijn 
winkel in het dorp krijg ik compli-
menten van klanten. En qua comfort 
is het veel beter: condens achter de 
ramen hebben we niet meer met die 
geïsoleerde ramen en kozijnen. En dat 
allemaal zonder huurverhoging. We 
zijn er blij mee.”

FAMILIE ALBERTS: 
‘BLIJ MET AANPAK EN RESULTAAT’

De nieuwe badkamer. De nieuwe keuken.



6

OFW Vizier  |  februari 2019

In ons nieuwe Strategisch Beleidsplan Voorraad en 
Nieuwbouw (SBVN) leest u met behulp van een route-
kaart wat onze plannen op het gebied van duurzaam 
goed wonen zijn en hoe we ook in de toekomst voor 
passende woningen zorgen.    

Hieronder hebben we de belangrijkste zaken 
voor u op een rijtje gezet:
• In 2050 moet Nederland van het gas af zijn. Dat bete-

kent dat er grote en minder grote aanpassingen aan 
uw woning plaats zullen vinden. We gaan voor ieder 
type woning bekijken wat de beste manier is om dat 
te doen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van het 
koken op gas door elektrisch koken.  

• We willen dat onze woningen zo min mogelijk energie 
verbruiken en zo lang mogelijk meegaan. Dit zorgt 
ervoor dat de woningen betaalbaar blijven en het is 
ook nog eens goed voor het milieu. Uw energiereke-
ning daalt. 

• We gaan grote aanpassingen zoveel mogelijk tegelij-
kertijd uitvoeren, zodat u er zo min mogelijk last van 
heeft. Dit doen we op momenten waarop woningen 
toch al onderhouden of gerenoveerd zouden moeten 
worden.

• Een goed geïsoleerde en gemoderniseerde woning 
zorgt voor nog meer woongenot!

Goed blijven wonen betekent ook een woning die 
bij u past. Hoe gaan we daarvoor zorgen? 
• We zorgen voor meer beschikbare eengezinswoningen 

door senioren die dit willen, te laten doorstromen naar 
een appartement of seniorenwoning. 

• We brengen het aanbod actief onder de aandacht 
zodat mensen die twijfelen of ze willen verhuizen een 
weloverwogen keuze kunnen maken.

• ouderen die liever niet verhuizen, helpen we met het 
aanpassen van hun woning. Zo kunnen ze prettig en 
veilig blijven wonen waar ze wonen.

• We bouwen nieuwe type  woningen die inspelen op de 
woonwensen van de consument. Zoals bijvoorbeeld 
appartementen in de buurt van zorgvoorzieningen of 
woningen voor kleine huishoudens.

 
Denk mee!
Om dit allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen, 
werken we onder meer samen met de gemeente 
Dronten en de Huurders Belangen Vereniging. Op 
20 maart aanstaande stellen we definitief ons beleids-
plan vast. Als u hierover nog opmerkingen of suggesties 
heeft, horen wij dat natuurlijk heel graag van u. 
Het volledige plan, leest u op onze website.

OFW IS KLAAR 
     VOOR DE TOEKOMST

OFW wil dat u ook in de toekomst goed kunt blijven wonen. Daarom is het voor ons belangrijk te 
weten hoe ons woningbezit er in de toekomst uit moet zien. We kunnen hier dan met onze inves-
teringen rekening mee houden. We willen niet iets doen waar we later spijt van krijgen. We weten 
nu bijvoorbeeld al dat er in de toekomst geen gas meer in de woningen zal zijn. Daar kunnen we 
op inspelen door elektrisch koken aan te bieden op momenten dat we toch al iets doen met de 
keuken of de aardgasleidingen. Een andere vraag is hoe gaan we ervoor zorgen dat iedereen een 
woning heeft die bij zijn of haar situatie past? Hoe spelen we in op meer een- en tweepersoons 
huishoudens inclusief ouderen en minder gezinnen.
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‘GEEF DIE JONGEN
EEN HUIS, KOM OP!’ 

DRONTEN IN DE JAREN ZESTIG

50 jaar OFW - Verhalen uit de afgelopen 50 jaar

2019 is een speciaal jaar voor ons. Oost Flevoland Woondiensten (voorheen: 

Woningbouwvereniging “Oost-Flevoland”) bestaat een halve eeuw! 50 jaar waarin 

we heel veel mensen van een woning hebben voorzien. Dit jaar staan we dan ook 

op verschillende manieren stil bij verleden, heden en toekomst. In de komende 

uitgaven van de OFW Vizier leest u mooie verhalen over 50 jaar wonen in de 

gemeente Dronten. 

Polderen om te boeren 
In 1918 leidde de Zuiderzeewet tot 
de afsluiting van de Zuiderzee (en 
dus het ontstaan van het IJsselmeer) 
en de aanleg van vier grote polders: 
de Wieringermeer (1930), de 
Noordoostpolder (1942), Oostelijk 
Flevoland (1957) en Zuidelijk Flevo-
land (1968). Eén van de belangrijkste 
doelstellingen van de Zuiderzeewet 
was het creëren van nieuwe land-
bouwgronden. In de IJsselmeerpol-
ders moesten uiteraard boerderijen, 
woningen, winkels, scholen en 
kerken worden gebouwd. 
In de Noordoostpolder, de oudste 
polder van Flevoland, was dit de taak 
van de Directie van de Wieringer-
meer (Noordoostpolderwerken), een 
dienst die viel onder het ministerie 
van Waterstaat. 

…en om te kunnen wonen
In 1955 werd de Zuidelijke IJssel-
meerpolders (ZIJP) in het leven 
geroepen als bestuursorgaan voor 
Oostelijk Flevoland. Ook hier had de 
ZIJP niets te zeggen over volkshuis-

vesting en woningbouw; dit waren 
taken van het Rijk. In december 
1962 werd de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders (RIJP) opgericht 
als opvolger van de Directie van de 
Wieringermeer. 

Wonen in barakken.
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Van één groot dorp en tien 
kleine
Van begin af aan was duidelijk dat 
Oostelijk Flevoland zou bestaan 
uit Lelystad, de beoogde hoofd-
stad van de IJsselmeerpolders, en 
een uitgestrekt agrarisch gebied. 
Aanvankelijk vond de Directie dat 
het plattelandsgebied van Oostelijk 
Flevoland hetzelfde nederzettin-
genpatroon moest krijgen als de 
Noordoostpolder: één groot dorp, 
Dronten genaamd, met daaromheen 
tien kleinere dorpen. Bouwkun-
dige Wim Revet legt uit: “Het waren 
allemaal mensen van de Landbouw-
hogeschool in Wageningen die de 
plannen maakten. Zij keken naar de 
landbouw en zeiden: Hier de dorpen 
en daar de landbouw eromheen.” 

…naar Dronten, Swifterbant 
en Biddinghuizen
In de jaren vijftig werd duidelijk 
dat de oorspronkelijke visie van de 
Directie achterhaald was. In 1958 
was het aantal geplande dorpen 
rond Dronten teruggebracht tot zes. 
Daarvan zijn alleen Swifterbant en 

solliciteren op elke functie die mij 
betere huisvesting biedt.” Het open-
baar lichaam bood deze huisvesting; 
vandaar dat Revet solliciteerde naar 
de functie van technisch hoofd-
ambtenaar. Hij kreeg deze baan en 
besloot zich te vestigen in Bidding-
huizen, omdat dit dorp in de buurt 
van het water ligt: “Als je in Dronten 
woont en naar het strand wilt, moet 
je de kinderen altijd brengen of 
halen. Vanuit Biddinghuizen kunnen 
ze op de fiets daarnaartoe.”

Huizen voor het uitkiezen
Bert Kijk in de Vegte kwam in 1963 
met zijn ouders in Dronten terecht. 
De familie Kijk in de Vegte woonde 
tot die tijd in Zevenhuizen, een 
dorp ten noorden van Rotterdam. 
Bert Kijk in de Vegte vertelt: “Mijn 
vader en moeder komen eigenlijk uit 
Ommen en Hasselt. Ze wilden weer 
een stukje dichterbij komen wonen. 
Toen kwamen ze hier.” Het echtpaar 
werd door de RIJP met een bus 
rondgereden in Dronten en had de 
huizen voor het uitkiezen. Ze kozen 
voor een huis aan de Kampanje. 

Biddinghuizen er gekomen. Revet: 
“De andere zijn niet doorgegaan, om 
te beginnen door de opkomst van 
de bromfiets. En er was de mecha-
nische ontwikkeling: de opkomst 
van de tractor en allerlei andere 
machines, waardoor er steeds 
minder landarbeiders nodig waren.” 

“Het hoekhuis of ik zoek het 
hogerop!”
In 1960 begon de RIJP met de 
bouw van de eerste woningen en 
bedrijfsgebouwen in Dronten. Een 
deel van de huizen was bestemd 
voor haar eigen personeelsleden, 
hoewel zij het niet altijd voor het 
uitkiezen hadden. Landbouwkun-
dige Jan de Graaf uit Friesland werd 
in 1968 benoemd tot opziener der 
Domeinen voor de RIJP in het rayon 
rond Biddinghuizen. Hij moest daar 
ook gaan wonen. De Graaf vertelt: 
“Naast ons in de barakken op het 
Ottoplein was de afdeling Huisves-
ting van de RIJP gevestigd. Ik ging 
naar de kamer waar dat kantoor zat. 
Ik zeg: ‘Er worden nieuwe huizen 
gebouwd. Dat hoekhuis, dat wil ik 
wel hebben.’ De ambtenaar zei: ‘Dat 
wil ik wel hebben… Daar ga ík over!’ 
Ik zeg: ‘Daarom ben ik hier! En als ik 
dat huis niet krijg, ga ik naar onze 
grote baas in Zwolle!’ Toen kregen 
wij dat huis.”

Op fietsafstand van het strand
Revet werkte begin jaren zestig voor 
het bouwbedrijf Schrale’s Beton in 
Zwolle. Hij vertelt: “Op een gegeven 
moment kon ik een klein flatje 
krijgen in Zwolle. We hadden twee 
kinderen. Toen heb ik gezegd: Ik ga 

50 jaar OFW - Verhalen uit de afgelopen 50 jaar

De eerste bewoners

Op 26 april 1962 arriveerden de 
eerste bewoners: tractorchauffeur 
Jan Evert Keesman en zijn echtge-
note Boukje. In juni 1963 waren in 
Dronten al vijfhonderd woningen 
gebouwd en er waren nog honderd 
in aanbouw. Datzelfde jaar werd 
begonnen met het bouwen van 
de eerste woningen in Swifterbant 
en Biddinghuizen. De meeste 
woningen werden gebouwd in 
opdracht van de RIJP, die ze ook 
verhuurde. Een woningcorporatie 
was er immers nog niet.

Aan het woord

Wim Revet – oprichter en voormalig 
voorzitter Woningbouwvereniging “Oost-
Flevoland” 
Jan de Graaf – voormalig voorzitter 
Woningbouwvereniging “Oost-Flevoland”
Bert Kijk in de Vegte – medewerker 
OFW
Gerard Corjanus – voorzitter Huurders 
Belangen Vereniging (2011-2018)
Ton Boot – huurder OFW
Kees en Els Steert – huurders OFW
Mario Ehlting – huurder OFW en een 
van de oprichters van de Huurders 
Belangen Vereniging
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Geen hinder van wachtlijsten
Ook werknemers van aannemers 
die voor de RIJP huizen bouwden, 
konden in Dronten een woning 
krijgen. Dat gold voor Gerard 
Corjanus, die uit Kampen kwam en 
in Oostelijk Flevoland als schilder 
voor een aannemer uit Huizen 
werkte: “Ik kwam hier, was aan het 
werk en toen kwam mijn baas bij 
me: Wil je hier geen woning hebben? 
Dat wilde ik wel.” Zijn baas stuurde 
hem naar de afdeling Huisvesting 
van de RIJP. Corjanus: “Mijn broer 
stond tien jaar op de wachtlijst voor 
een klein flatje in Kampen, en ik 
mocht gewoon een huis uitkiezen.” 
Hij koos een huis in de Fokkestraat. 

Van de Wieringermeer naar 
Dronten
Werknemers van grote loonbe-
drijven hadden soms geluk. Dat 
geldt voor Ton Boot, die vanuit de 
Wieringermeer naar Dronten was 

gekomen. Hij werkte als tractor-
chauffeur voor het loonbedrijf van 
Jan Maris. Zijn vrouw woonde met 
twee kinderen in de Wieringermeer. 
Boot wilde zijn gezin naar Dronten 
halen, maar de ambtenaar van de 
afdeling Huisvesting van de RIJP 
weigerde hem daar een huis toe 
te wijzen. Hij kon wel een huis in 
Swifterbant of Biddinghuizen krijgen, 
maar dat wilde Boot niet. Hij ging 
naar Maris en vertelde hem dat 
het zijn laatste werkweek was. Boot 
vertelt: “Maris zegt: Maar waarom? 
Ik zeg: ‘Ze willen mij geen huis in 
Dronten geven.’” Boot ging weer aan 
het werk, maar niet voor lang. 

“Geef die jongen een huis, 
kom op”
Hij vertelt: “Nog geen twintig 
minuten later riep Maris: ‘Ton, 
sleutel halen!’ Ik op de fiets naar 
de Rijksdienst. Daar zat die ambte-
naar, met een rooie kop. Hij was 

woest. Hij zegt: ‘Ja!’ Ik: ‘Ja, ik kom 
mijn sleutel halen.’ Hij zegt: ‘Ja, dat 
heb ik gehoord! Je kunt daar, daar 
en daar wonen.’” Maris had dus een 
huis voor Boot geregeld: “Hij zat 
met de grote jongens van de RIJP 
aan dezelfde tafel. Dus hij is naar 
Huisvesting toe gewandeld: ‘Mensen, 
doe eens niet zo vervelend! Geef 
die jongen een huis, kom op!’” Het 
kan zijn dat de RIJP Boot aanvan-
kelijk geen huis in Dronten wilde 
toewijzen, omdat de dienst zoveel 
mogelijk woningzoekenden naar 
Biddinghuizen en Swifterbant wilde 
sturen. Het jonge echtpaar Kees 
en Els Steert wilde eind jaren zestig 
ook een huis in Dronten, maar ze 
kregen te horen dat er een wacht-
lijst was. Het zou wel eens een jaar 
kunnen duren voordat er een huis 
beschikbaar zou komen. In Swifter-
bant konden ze wel snel een woning 
krijgen; aan De Greente stond een 
huis leeg. Els Steert: “We hadden 
daar veel ruimte, dus we hebben het 
geaccepteerd.” 

Groot en comfortabel
De woningnood was in de jaren 
zestig volksvijand nummer één. Op 
het oude land waren de woningen 
schaars. Veel jonge stellen woonden 
noodgedwongen in bij de ouders 
van één van de echtgenoten. In 
Oostelijk Flevoland waren er niet 
alleen veel huizen beschikbaar, 
ze waren voor die tijd ook nog 
eens groot en comfortabel. Het Bouw Chaletwoningen in Dronten.
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Korting op de huur

De huurders van de RIJP kregen 
in de eerste jaren een korting 
vanwege de ‘onvolkomenheden in 
de samenleving’. Gerard Corjanus 
legt uit hoe dat werkte: “De huur 
was destijds 104 gulden. Ik kreeg 
zeven jaar lang een tegemoetko-
ming van twee gulden per jaar. Dat 
ging dus van de huur af. Je begon 
bij 92 gulden en ieder jaar kwam er 
twee gulden bij, totdat we bij 104 
uitkwamen. Dat was ontberings-
toeslag.”

50 jaar OFW - 
Verhalen uit de afgelopen 50 jaar

gezin waarin Bert Kijk in de Vegte 
opgroeide telde zes kinderen. Zij 
hadden in Dronten vijf slaapkamers. 
Hij vertelt: “Dat kenden wij helemaal 
niet, want wij kwamen uit Zeven-
huizen en daar woonden we in een 
kleine arbeiderswoning die bij een 
boerderij stond. Beneden hadden 
we daar een slaapkamer, waar mijn 
vader en moeder sliepen. Boven 
hadden we een zolder, en daar 
waren dan slaapkamertjes in elkaar 
geknutseld.” Gerard Corjanus kreeg 
in Dronten een huis met vier slaap-
kamers, een douche, een huiskamer 
en een gecombineerde kamer en 
keuken: “Mijn ouders, die met negen 
kinderen in de Schokkerbuurt van 
Kampen woonden, zeiden: ‘Jij in zo’n 
grote woning!’ Dat was toentertijd 
geweldig.” 

De voorzieningen waren niet 
optimaal
In de begintijd waren de voorzie-

ningen in het plattelandsgebied 
van Oostelijk Flevoland niet opti-
maal. Jan de Graaf vertelt: “Toen 
wij in Biddinghuizen gingen wonen, 
hadden we elke zondag familie en 
vrienden op bezoek om te kijken 
in welke negorij wij woonden. Zij 
zeiden: Hoe krijg je het voor elkaar 
om hier te gaan wonen? Dit is toch 
niks! Een paar straten en dat was 
het.” Mario Ehlting, die in 1968 
vanuit Delft naar Dronten kwam, 
vertelt over de winkelvoorzieningen 

van die dagen: “Je had dus Het Ruim. 
Daar had je een bakker, een slager 
en een melkboer. Dan kwam er ook 
nog een SRV-wagen langs de deur. 
De kapper was er, kapper De Groot. 
Bos, de sigarettenzaak; heel belang-
rijk in die tijd. En Wouda, wat nu 
Expert is. Dat was het eigenlijk zo’n 
beetje.” Die winkels voorzagen niet 
in alle behoeften; voor een broek of 
schoenen gingen veel mensen naar 
Kampen. Lagere scholen waren er in 
Dronten wel, maar de eerste school 
voor lager technisch onderwijs en 
huishoudonderwijs kwam er pas in 
1968. Bert Kijk in de Vegte bezocht 
dan ook een LTS in Kampen. 

“Het was een hele fijne tijd”
Veel oudere Drontenaren kijken met 
plezier terug op die eerste jaren. 
De saamhorigheid was groot, herin-
nert Ton Boot zich: “Je kende bijna 
iedereen. De auto stond voor: sleutel 
erin, papieren erin en open. 
’s Avonds de deuren op slot draaien? 
Zeg, doe eens niet zo gek! Je 
vertrouwt je buren toch wel!” 
Mario Ehlting woonde eind jaren 
zestig aan Het Vooronder, maar hij 
werkte bij een drukkerij in Kampen. 
Daar ging hij met de bus naartoe: 
“Als ik ’s ochtends niet op tijd was, 
kwam de buschauffeur bij huis langs 
om ons op te halen. Het was een 
hele fijne tijd.” 

De beginjaren van de woningbouw in Biddinghuizen.
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Elk jaar brengt OFW een jaarplan uit. Daarin leest u wat huurders, 
woningzoekenden en alle belanghouders dat jaar van ons kunnen 
verwachten. Met de doelen uit het jaarplan geven we invulling 
aan ons ondernemingsplan 2018-2023. Hieronder leest u een greep 
uit de vele plannen uit ons jaarplan.

JAARPLAN 2019: 
      WAT MAG U DIT JAAR 
  VAN ONS VERWACHTEN?

Aandacht voor oudere huurders
In 2019 zet OFW zich extra in voor oudere huurders en 
woningzoekenden. Zo onderzoeken we welke behoefte 
ouderen hebben. Welke aanpassingen kan OFW door-
voeren, zodat deze groep langer zelfstandig kan wonen? 
Maar ook: hoe en met welke maatregelen kan OFW 
ouderen helpen bij het verkennen van de woonmoge-
lijkheden? Willen zij verhuizen of blijven zij liever wonen 
in de huidige woning? Daartoe richt OFW voor een jaar 
een domotica-woning in. Met domotica worden toepas-
singen bedoeld in woonhuizen waarbij technologie zorgt 
voor extra woongemak en woonveiligheid. Voor ons telt 
ook dat het gaat om ingrepen die in de praktijk betaal-
baar zijn.

Modernisering en nieuwbouw
In 2019 starten we met het moderniseringsproject van 
48 woningen Spelwijk in Swifterbant. Daarnaast wordt 
groot onderhoud uitgevoerd aan 104 woningen in 
Dronten. Ook gaan we bouwen. Zo wordt onder andere 
de bouw voorbereid van twee appartementencom-
plexen met in totaal 54 appartementen voor senioren 
aan de Lijzijde in Dronten. Ook werkt OFW samen met 
de gemeente Dronten toe naar een samenwerkingsover-

eenkomst voor een multifunctioneel centrum in Swifter-
bant met 30 sociale huur appartementen. Bij de ontwik-
keling van nieuwbouw is het uitgangspunt ‘gasloos’ en 
‘Nul Op de Meter’. Dit  laatste betreft huizen die evenveel 
(of meer) energie opwekken dan er nodig is voor het 
huis en het huishouden. 

Gastvrije ontvangstruimte
We gaan de ontvangstruimte op ons kantoor tegen het 
licht houden. Hoe kunnen we die nog gastvrijer maken? 
We nemen alle aspecten mee; het gaat dus niet alleen 
om de inrichting, maar ook over de vraag hoe we onze 
huurders en klanten willen ontvangen. Heeft u hier 
ideeën over? We horen ze graag! 



Na twee periodes van elk vier 
jaar moet Laura Bouwmeester 
haar voorzittershamer binnen de 
Raad van Commissarissen (RvC) 
neerleggen. “Eigenlijk vind ik dat 
wel jammer.”

Er is veel gebeurd in de acht jaren die Bouwmeester (66) 
heeft mogen toezien op OFW: “Als gevolg van fraude bij 
enkele andere corporaties werden de regels voor alle 
corporaties strenger. En vanwege de economische crisis 
kregen we te maken met de Verhuurdersheffing. We 
hebben er veel over vergaderd met bestuurder Truus 
Sweringa, de HBV en andere partijen, maar de minister 
beslist. Over die ‘greep in de kas’ kan ik me kwaad 
maken. Als woningcorporatie moet je dat uiteindelijk 
toch doorrekenen in de huurprijs.”

Streng meekijken met bestuur
Want Bouwmeester heeft het huurdersbelang altijd 
vooropgesteld. “Een woning is het meest dierbare dat 
je nodig hebt. Een dak boven je hoofd en een plek om 
je fijn te voelen. Een corporatie is er om huurders voor 
een nette prijs een kwalitatief goede woning te bieden.” 
Ze vindt dat OFW dat goed doet. “Neem de gemoder-
niseerde woningen die verduurzaamd zijn met isolatie-
maatregelen en zonnepanelen. Dat draagt bij aan lagere 
woonlasten. Als Raad van Commissarissen hebben 
we streng meegekeken of de kosten en opbrengsten 
verantwoord waren. Zie ons als een kritische vriend die 
de waarheid durft te vertellen.”

  AFSCHEID VAN EEN 
     ‘KRITISCHE VRIEND’
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Zorgen om de toekomst
Een zorg en uitdaging is het volgens haar om de betaal-
baarheid van (huur)woningen te garanderen. “De 
overheid zou kunnen werken aan het beperken van 
de Verhuurdersheffing, ruimere huursubsidie, lagere 
grondprijzen of het toestaan van commercieel vastgoed 
voor woningcorporaties. Met de opbrengst kun je dan 
weer de lagere inkomens compenseren.”

Huurder weet wat hij wil
Bouwmeester merkt dat OFW in ieder geval wordt 
geroemd om de aanpak en draagvlak. “Daarbij was de 
HBV een goed klankbord voor ons. Sterker, ik heb gemerkt 
dat huurders heel goed weten wat ze willen. Ik weet ook 
dat de medewerkers van OFW erg betrokken zijn bij de 
huurders en woningen. Die samenwerking en menselijke 
verhoudingen zijn waardevol. Ik vind dat we als samen-
leving zuinig moeten zijn op hetgeen we opgebouwd 
hebben. Die contacten en goede sfeer ga ik zeker missen.”

Wie zijn de leden van de Raad van Commissarissen?
Marjo Visser (nieuwe voorzitter), Arno Kerkvliet, Peter Huijs-
mans, Gerard Bakker en Janita Tabak

IN GESPREK MET
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Sinds 2012 verzorgt het Klant 
Contact Centrum (KCC) alle 
klantcontacten tussen huurders, 
woningzoekenden en OFW. 
Een team van acht medewerkers 
zorgt dat u zo snel en goed 
mogelijk geholpen wordt. 
Twee medewerkers vertellen 
over hun werk. 

KCC IS HET VISITEKAARTJE 
     VAN OFW

TEAM KCC AAN HET WOORD

Alie-Hilde: “Wij vormen het 
aanspreekpunt van OFW. We werken 
in wisselende samenstelling van vier 
tot vijf medewerkers per dag. Voor 
alle vragen over huren kunt u bij ons 
terecht. De meeste zaken handelen 
wij zelf af. Daarom is het belangrijk 
dat wij doorvragen, zodat wij u goed 
kunnen helpen. Zo nodig kunnen 
we de vraag doorspelen naar een 
collega of bellen wij de huurder op 
een later moment terug.”

Emmy: “Sinds 2½ jaar zijn de 
openingstijden aangepast. U kunt 
binnenlopen en ons telefonisch 

bereiken van 08.30-13.00 uur. Vanaf 
13.00 uur werken wij op afspraak. 
Op deze manier hebben wij meer 
tijd om u persoonlijk zo goed moge-
lijk van dienst te zijn. ’s Middags 
reserveren we tijd voor afspraken 
met huurders of woningzoekenden. 
De middag wordt ook gebruikt voor 
het verwerken van de administratie, 
beantwoorden van e-mails en post.”

Alie-Hilde vult haar collega aan: 
“Heeft u ’s middags toch een vraag 
of opmerking, stuur die dan gewoon 
via het contactformulier op de 
site www.ofw.nl toe. Die vragen 

proberen we zo snel mogelijk te 
behandelen. Natuurlijk mag u voor 
spoedreparaties, zoals een gaslek of 
buitensluiting, altijd bellen.”

Emmy besluit: “Sowieso is het contact 
met de huurders en woningzoe-
kenden afwisselend en leuk werk. 
De ene keer helpen we mensen op 
afspraak om zich op de site in te 
schrijven, de andere keer onderteken 
je samen een huurcontract of je 
maakt samen een kleurkeuze voor 
een nieuwe keuken. Voor elke vraag 
kunt u bij ons terecht. We zijn de 
ogen en oren van de organisatie.”

Emmy Klooster (57)

functie OFW:  medewerker KCC 

sinds: 2012 (12 jaar OFW)

hobby’s:  dansen

Alie-Hilde Elslo (56)

functie OFW: medewerker KCC 

sinds: 2016 (16 jaar OFW)

hobby’s:  handwerken en lezen



 

   ZONNEPANELEN?   
LAAT U THUIS INFORMEREN

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

De keuze voor zonnepanelen levert bij veel mensen 
vragen op: is mijn dak wel geschikt? Hoeveel verbruik ik 
nu eigenlijk en wat ga ik daarop besparen? Zijn er nog 
kosten aan verbonden en wat levert het financieel op? 
Toch hebben tientallen huurders al zonnepanelen laten 
installeren. Het levert energiebesparing en een besparing 
in de portemonnee op.

Maak een vrijblijvende afspraak
Om het zeker te weten helpt een persoonlijk gesprek met 
een deskundige. U kunt een adviseur van installatiebedrijf 
Nooter langs laten komen, zonder enige verplichting tot 
deelname. Dat is afgesproken met OFW. Op de website 
www.ofw.nl staat een link naar meer informatie. Als u het 
‘Belangstellingsformulier’ op die pagina invult, neemt de 
firma Nooter contact met u op voor een afspraak.

Is uw dak geschikt?
De adviseur komt bij u thuis om te beoordelen of uw dak 
geschikt is voor zonnepanelen. Staan er bijvoorbeeld 
bomen voor die het daglicht beperken? Of hindert een 
dakkapel de montage? De adviseur weet wat mogelijk is.
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Elk jaar licht de HBV een thema uit in de Vizier. Dit jaar is dat het 
onderwerp zonnepanelen. We krijgen hier namelijk veel vragen over 
van huurders. Terwijl ze nuttig en besparend zijn, ook voor u!

Hoeveel panelen passen bij uw verbruik?
Ook de jaarafrekening van uw elektraverbruik is van 
belang. Daarmee kan Nooter beoordelen hoeveel zonne-
panelen uw woning nodig heeft. Het minimale aantal 
zonnepanelen is 6; maximaal zijn het 10 zonnepanelen. 
Als u alleen bent, heeft u doorgaans maar 6 panelen 
nodig; een gezin zal sneller uitkomen op 10.

Wat leveren de zonnepanelen u op?
Het doel van zonnepanelen is dat ze u van (gratis) energie 
voorzien. Door het gebruik van uw eigen opgewekte 
elektriciteit hoeft u die niet in te kopen van uw energiele-
verancier. Daar zit de grote besparing voor u in.

Dus heeft u interesse?
• Vul het Belangstellingsformulier in.
• Firma Nooter neemt contact met u op voor een 
 afspraak.
• Laat u thuis adviseren en denk er rustig over na.
• U bent nergens toe verplicht.

Huurders Belangen Vereniging 
Postbus 193 
8250 AD Dronten
06 - 81 37 54 69
www.huurdersbelangenvereniging.nl

Johan van der Laan en 
Claudia van Loveren
Claudia van Loveren (voorzitter) 
en Johan van der Laan (secreta-
ris) zijn in november 2018 door 
de ledenraad benoemd als bestuursleden van de HBV. De andere twee 
leden zijn Netty Wobben (coördinator Dronten) en Geeske Boer (pen-
ningmeester en coördinator Swifterbant) Claudia is ook nog coördinator 
van Biddinghuizen.



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  
Ben Eekhof Foto&Film
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
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De tuin aan de Kopakker in Biddinghuizen is weer goed 
toegankelijk en ziet er netjes uit. Dat was de bedoeling van 
bewoner Kees Dol ook, toen hij zich aanmeldde voor de TuinAPK. 
“En moet je eens kijken hoeveel vogels ik nu in mijn tuin heb!”

De 67-jarige bewoner geniet vanuit de kamer weer met 
volle teugen van zijn tuin, sinds in oktober de medewer-
kers van IMpact langs geweest zijn om de boel aan te 
pakken. Kees Dol kan er weer doorheen kijken. “Moet je 
nu eens zien: ringmussen, winterkoninkjes, roodborstjes 
en vinkjes. Laatst vloog een sperwer hier zelfs een stel 
musjes achterna. Gelukkig konden ze zich in de hedera 
verstoppen.”

Keurige prijs, toonbare tuin
Door luchtwegproblemen en een structurele armbles-
sure kon de alleenwonende Kees Dol al niet meer 
werken. Maar ook het huishoudelijk en tuinwerk werd 
onmogelijk voor de oud-marinier. “Toen ik van de 
TuinAPK hoorde, heb ik me direct aangemeld, want ik 
heb een flinke voor- en achtertuin. Het onkruid stond 
inmiddels bijna een meter hoog en ook de dennenboom 
voor het huis woekerde. De mannen hebben in twee uur 
tijd met een bosmaaier het onkruid en met een snoei-
schaar het andere groen aangepakt en allemaal keurig 
afgevoerd. Het ziet er nu weer toonbaar uit. Ook de prijs 
vind ik redelijk, als je het omrekent per uur. Ik ben er blij 
mee; komend voorjaar komen ze weer langs.”

     ‘IK KAN DE VOGELS IN  
         MIJN TUIN WEER ZIEN’

   Gemak en rust met de TuinAPK

De TuinAPK is een proef van OFW en IMpact. Elke OFW-
huurder mag zich aanmelden. Het tarief is 33 euro per 
maand. Huurders met beperkte financiële middelen, 
die het zelf niet kunnen en weinig netwerk hebben, 
komen in aanmerking voor een korting van 50%. Voor dit 
maandtarief komt tweemaal per jaar een driepersoons 
tuinteam van IMpact langs. In twee uur tijd per keer 
pakken zij in overleg met u uw tuin aan en voeren zij 
het groenafval af. Momenteel doen tien adressen mee; 
we hebben nog ruimte voor 20 tuinen. Meer informatie 
vindt u op www.ofw.nl/tuinapk. Bent u geïnteresseerd, 
reageer dan via het antwoordformulier op de website, of 
bel naar OFW.
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Maakt u ’s avonds weleens een ommetje? Met de hond bijvoorbeeld? Misschien wilt u dan wel extra oren en 
ogen van de wijk zijn. Politie en gemeente doen natuurlijk al het mogelijke om de veiligheid te waarborgen. 
Maar zij kunnen dit niet alleen. Nu het ’s avonds vroeg donker is, is het fijn als ook anderen meekijken bij het 
reilen en zeilen in de wijk.
Waaks! is een samenwerking tussen burgers, politie en gemeente om de veiligheid in de wijk te verhogen. 
Waaks!-deelnemers krijgen tips om extra alert te zijn op verdachte situaties en om een goede melding te 
doen bij de politie.
Op de website van de gemeente Dronten kunt u zich aanmelden voor het project Waaks! 

WAAKS!  
BENT U OGEN EN OREN VAN DE WIJK?

Is uw huis goed geïsoleerd? Dan is goed ventileren een must, ook in de winter. Als waterdamp niet voldoende 
wordt afgevoerd, kan schimmel ontstaan. Maak er een gewoonte van om regelmatig ventilatieroosters (of anders 
een klein raampje) open te zetten. Doe dit het liefst ongeveer 15 minuten per dag. Wanneer u een raam openzet, 
verdrijft de droge buitenlucht de vochtige lucht binnen. En hoe droger de lucht, hoe sneller die is verwarmd. 
Nieuwe woningen hebben vaak een (mechanisch)ventilatiesysteem. Dat kunt u het beste altijd aan laten staan.

ENERGIETIP

OFW, Huurders Belangen Vereniging (HBV) en gemeente Dronten ondertekenden in december de prestatieaf-
spraken voor 2019. Met deze prestatieafspraken maken zij alle drie duidelijk welke bijdrage zij leveren aan het 
realiseren van het sociale woonbeleid zoals dat in de Woonvisie is beschreven. Inmiddels is dit het derde jaar 
dat OFW, HBV en gemeente prestatieafspraken hebben afgesloten. OFW 
wil de komende jaren graag weer meer nieuwbouw ontwikkelen, onder 
meer voor senioren en kleine huishoudens. OFW is daarom ook heel blij 
dat de gemeente bereid is om via een pilot van een jaar de grondprijs 
voor sociale huurappartementen te verlagen. Ook Claudia van Loveren, 
de nieuwe voorzitter van de HBV kan zich goed vinden in het resultaat: 
“Wij zijn vooral blij met de aandacht die er is voor het langer zelfstandig 
thuis wonen. Ook het onderzoeken van de mogelijkheden voor een beter 
toegankelijke en dementievriendelijke woonomgeving juicht de HBV toe.”

OFW, HBV EN GEMEENTE DRONTEN  
TEKENEN PRESTATIEAFSPRAKEN


