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We hebben deze informatiebrochure zo zorgvuldig mogelijk geschreven. Toch kunnen  zich nog wijzigingen voor-
doen door onverwachte gebeurtenissen. Tijdens de uitvoering kunnen aanpassingen nodig zijn. Mocht dit het geval 
zijn, dan ontvangt u hierover bericht.
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Wij zijn blij u de plannen voor het groot onderhoud aan uw woning te presenteren 
in deze brochure. De woningen in uw wijk passen we aan naar de huidige kwaliteits-
eisen, waardoor het wooncomfort en de veiligheid verbeteren. Ook besteden wij 
veel aandacht aan de energiezuinigheid van uw woning. Daardoor kunt u na het 
groot onderhoud besparen op uw energierekening. 

Geen huurverhoging, wel overlast
Onze ervaring tot dusver is dat huurders blij zijn met  het eindresultaat. We weten 
ook dat groot onderhoud voor u een intensieve tijd kan zijn. Gedurende drie maan-
den zijn er diverse medewerkers in en rondom uw woning aan het werk. In de wijk 
zijn we nog langer bezig met de werkzaamheden. Er wordt gegraven, gesloopt en 
gebouwd, wat gepaard gaat met lawaai en stof. Ook moet u zelf de nodige voorbe-
reidingen treffen. We doen natuurlijk ons best om de overlast zo veel mogelijk voor 
u te beperken, maar helaas lukt dat niet altijd. Groot onderhoud gaat niet zonder 
overlast. Daar staat tegenover dat u geen extra huurverhoging krijgt na de werk-
zaamheden.

Graag gaan wij de samenwerking met u aan voor een mooi eindresultaat. 
OFW en Salverda Bouw willen samen met u de schouders eronder zetten 
om het groot onderhoud tot een succes te maken.

1 Inleiding
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2.1 Start werkzaamheden
Salverda Bouw start in september 2019 met de werkzaamheden aan de woningen 
in de wijk. Wij hopen alle 104 woningen uiterlijk in juni 2020 gereed te hebben. Hier-
bij zijn wij afhankelijk van enkele factoren:

•	 Vergunningsprocedure; we hebben voor de werkzaamheden een omgevings-
vergunning aangevraagd bij de gemeente Dronten. Tot de bouwvergunning is 
afgegeven, kan het plan op details nog gewijzigd worden.

•	 Flora	en	fauna	wetgeving; uit het ecologisch onderzoek is naar voren geko-
men dat er maatregelen en (tijdelijke) voorzieningen getroffen moeten worden 
voor huismussen, gierzwaluwen en enkele vleermuissoorten. Salverda Bouw 
houdt hiermee rekening in zijn volgorde van werkzaamheden. 

•	 Asbest; in 2018 heeft een asbestinventarisatie plaatsgevonden in en om uw 
woning. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding komt het soms voor dat er tij-
dens de werkzaamheden asbest gevonden wordt op plaatsen die ons niet 
bekend zijn. Dit kan vertraging of een andere werkvolgorde tot gevolg hebben. 
Voor meer informatie over asbest, verwijzen we u naar hoofdstuk 7. 

•	 Het	weer; omdat  er voornamelijk werkzaamheden aan de buitenzijde van de 
woning plaatsvinden, kan het weer van grote invloed zijn op de voortgang van 
de planning. Salverda Bouw houdt u bij wijzigingen in de planning zo goed 
mogelijk op de hoogte. 

2.2 Bouwroute en voorlopige planning
Het groot onderhoud wordt per blok uitgevoerd volgens de bouwroute op de vol-
gende pagina.
 
Hieronder treft u de globale en voorlopige planning aan. Deze planning kan nog 
wijzigen, omdat we afhankelijk zijn van onder andere de eerder genoemde factoren. 
Over eventuele wijzigingen wordt u op de hoogte gebracht.

Start Gereed
Blok 1 September 2019 December 2019
Blok 2 September 2019 December 2019
Blok 3* September 2019 December 2019
Blok 4 September 2019 December 2019
Blok 5 Oktober 2019 Januari 2020
Blok 6 Oktober 2019 Januari 2020
Blok 7 November 2019 Januari 2020
Blok 8 November 2019 Januari 2020
Blok 9 November 2019 Januari 2020
Blok 10 December 2019 Maart 2020
Blok 11 Januari 2020 Maart 2020
Blok 12 Januari 2020 Februari 2020
Blok 13 Januari 2020 Maart 2020
Blok 14 Januari 2020 April 2020
Blok 15 Februari 2020 Maart 2020
Blok 16 Februari 2020 April 2020
Blok 17 Februari 2020 Maart 2020
Blok 18 Februari 2020 April 2020

2 Planning

Voor de start wordt u 

door Salverda Bouw 

geïnformeerd over de 

exacte datum. 
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Blok 19 Februari 2020 April 2020
Blok 20 Maart 2020 Mei 2020
Blok 21* Maart 2020 Juni 2020
Blok 22 Maart 2020 April 2020

* De Galjoenstraat 45 en Groenlandstraat 23 hebben een andere moment van uitvoering 
in verband met de uitkomsten van het  flora en fauna onderzoek. Hierover worden de 
betreffende bewoners nader geïnformeerd.

	 Voorlopige	locatie	bouwplaats
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3.1 Een gesprek bij u thuis
Voordat wij starten met de werkzaamheden in uw woning, 
vindt er een gesprek plaats bij u in huis. Tijdens het eerste 
huisbezoek komt de uitvoerder en/of de woonconsulent 
van Salverda Bouw bij u langs. Salverda Bouw bespreekt 
met u de geplande werkzaamheden en wat deze voor u 
betekenen. Deze gesprekken vinden nog zoveel mogelijk 
vóór 1 september 2019 plaats. De gemaakte afspraken 
worden zoveel mogelijk digitaal vastgelegd. U kunt altijd 
een familielid of een bekende vragen om bij het gesprek 
aanwezig te zijn.

Tijdens het huisbezoek komen in ieder geval de volgende 
onderwerpen aan de orde:
• informatie over de werkzaamheden en de planning
• informatie over het vrijmaken van bepaalde ruimtes in 

en om uw woning, zodat de werkzaamheden uitge-
voerd kunnen worden

• uw persoonlijke situatie. Heeft u ernstige gezondheids-
problemen of een andere bijzondere omstandigheid? 
Bespreek dit dan met ons. Samen met u bekijken we 
waar wij rekening mee moeten en kunnen houden.

Daarnaast worden foto’s gemaakt van uw woning. Het doel 
van deze foto’s is om bij eventuele schadegevallen de oude 
situatie vast te kunnen stellen.

Stel gerust vragen als u iets niet begrijpt en bespreek alles wat voor u 
belangrijk is. Goede afspraken vooraf kunnen veel ergernis voorkomen.

Naast een huisbezoek door Salverda Bouw komt OFW ook graag bij u langs om te 
weten of alles duidelijk voor u is, of u nog vragen heeft en of er nog bijzonderheden 
zijn. 

3.2 Akkoordverklaring
Uiteraard gaan wij niet aan de slag zonder uw toestemming. Daarom vragen wij uw 
akkoord voor de uitvoering van de werkzaamheden. Daarvoor hebben wij een 
akkoordverklaring opgesteld. Door het ondertekenen van deze verklaring geeft u 
aan dat u  geen bezwaar heeft tegen de werkzaamheden en akkoord gaat met het 
plan zoals beschreven in deze brochure. 

3.3 Startgesprek 
De uitvoerder van Salverda Bouw komt ongeveer 2 weken voor de werkelijke start-
datum nogmaals bij u langs, u krijgt dan gedetailleerde informatie over de planning 
en er wordt gekeken of de benodigde voorbereidingen door u getroffen zijn (zie 
hoofdstuk 4).

3 H
uisbezoek &

 uw
 akkoord
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De periode van het groot onderhoud is een intensieve periode met hinder en over-
last. We realiseren ons dat de werkzaamheden ingrijpend zijn in uw persoonlijke 
levenssfeer. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken voor u. We hopen 
dat we de werkzaamheden mogen uitvoeren in een gezamenlijke, prettige sfeer.  

Om te kunnen starten met de werkzaamheden moeten we samen een 
aantal voorbereidingen treffen. U leest in dit hoofdstuk wat wij doen en 
wat wij van u vragen. 

4.1 Wat bieden wij?
• Om te voorkomen dat uw vloerbedekking (bijvoorbeeld laminaat, pvc, zeil, tapijt) 

beschadigt, worden deze rondom de werkplekken en de looproutes er naartoe 
afgedekt .

• U kunt bij Salverda Bouw afdekfolie aanvragen, zodat u uw meubilair en andere 
bezittingen kan afdekken. Wij adviseren u om eigendommen die erg stofge- 
voelig zijn (bijvoorbeeld elektronica, sieraden en kunstvoorwerpen), tijdens de 
werkzaamheden naar een ander vertrek te verplaatsen of extra af te dekken.

• Aan het einde van de werkdag zorgt Salverda Bouw voor een opgeruimde werk-
plek. Dit betekent dat uw woning bezemschoon wordt opgeleverd en er geen 
gereedschap, materiaal of bouwpuin in de woning achterblijft. 

• Een eenvoudig ingerichte woning of bewonerskeet, waar u op uw gemak een 
kopje, koffie kan drinken en rustig uw krant of tijdschrift kan lezen tijdens de 
werktijden. Deze woning of bewonerskeet deelt u met uw buurtbewoners. 

• Na het groot onderhoud woont u in een woning met een geheel geïsoleerde 
schil, hiermee verbetert uw wooncomfort en uw energieverbruik daalt.

4.2 Wat vragen wij van u 
Wij vragen uw medewerking om voor de start van de werkzaamheden aan uw 
woning de volgende werkzaamheden te verrichten:

Verwijderen	aan	de	binnenzijde	van	de	woning
• Uw huisraad, raambekleding (gordijnen, vitrage, lamellen of rolgordijnen) en 

roedes bij de kozijnen (op de begane grond over een strook van 1,5 meter uit 
de gevel).

Verwijderen	aan	de	buitenzijde	van	de	woning
• Alle zelf aangebrachte voorzieningen en eigendommen, zoals schuttingen, 

hagen/beplanting (over een strook van 2,5 meter uit de gevel). Aan de voor- en 
achterzijde van uw woning wordt een steiger geplaatst. 

• Beplanting die tegen de gevels groeit.
• Schotels, antennes, zonneschermen, rolluiken, horren, screens en soortgelijke 

voorzieningen. Na het groot onderhoud kunnen deze, na afstemming met OFW, 
herplaatst worden.

• Aanbouwen aan de gevels. 

4 D
e voorbereiding
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Verwijderen	bij	berging
• Alle zelf aangebrachte voorzieningen en eigendommen (over een strook van 1,5 

meter uit de gevel). Het straatwerk wordt, indien nodig, verwijderd door Sal-
verda Bouw en zal na de werkzaamheden terug aangebracht worden.

• Aanbouwen aan de berging.

Opbergen
• Gevoelige en kostbare apparatuur. Berg uw eigendommen van financiële en/of 

emotionele waarde op een veilige plaats in huis of elders op.
• Een zolder waar gewerkt wordt, bij isolatie aan de binnenzijde, kan betekenen 

dat u uw zolder leeg moet halen. Salverda Bouw geeft u aan wat eventueel mag 
blijven staan.

Daarnaast vragen wij uw medewerking voor het gebruik van water en elektra voor 
werkzaamheden aan uw woning.

Uw woning is straks ook een werkplek voor de werklieden van Salverda 
Bouw. Zorg ervoor dat de ruimten waarin gewerkt worden enigszins 
schoon, fris en opgeruimd zijn, zodat deze mensen onder goede 
omstandigheden kunnen werken.

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen.  Wij gaan er vanuit 
dat u uw eigendommen zoveel mogelijk zelf verwijderd. Lukt dit niet? Geef dit dan 
aan tijdens de huisbezoeken van Salverda Bouw.

4.3 Huur en tegemoetkoming
Het groot onderhoud vergroot het wooncomfort en zorgt  voor een besparing op de 
energielasten. Wettelijk gezien mogen verhuurders de huur van een woning hierop 
aanpassen. Wij kiezen ervoor dit niet te doen. Om verwarring te voorkomen, bena-
drukken wij dat het afzien van deze huurverhoging iets anders betekent dat de jaar-
lijkse huurverhoging per 1 juli.

Tijdens het groot onderhoud kunt u in uw eigen woning blijven wonen. We realise-
ren ons dat de werkzaamheden ingrijpend voor u kunnen zijn en een inbreuk zijn op 
uw persoonlijke levenssfeer. We doen daarom ons uiterste best om de werkzaam-
heden zo uit te voeren, dat u er zo min mogelijk hinder van heeft. Omdat u in de 
woning kan blijven wonen, verstrekken wij geen onkosten- of verhuisvergoeding. 
Ook voor uw raam-, wandbekleding, zonnescherm of horren ontvangt u geen ver-
goeding. De kozijnindeling wijzigt namelijk niet. Blijkt de maatvoering  na de werk-
zaamheden toch af te wijken en uw raambekleding past niet meer, dan kijken we 
samen naar een oplossing.

4.4 Bent u overdag niet aanwezig?
Het is belangrijk dat er bij bepaalde werkzaamheden iemand thuis is als er wordt 
gewerkt in uw woning. De werktijden van de werklieden zijn van 7.30 uur tot 17.00 
uur. En soms moet er iemand aanwezig zijn om hen binnen te laten. Wanneer het 
voor u niet mogelijk is om thuis te zijn, dan kunt u een sleutel afgeven bij de uitvoer-
der of kunt u een beroep doen op familie, buren, vrienden of kennissen. Salverda 
Bouw laat u vooraf weten wanneer er iemand in de woning moet zijn.

De huur van 
uw woning 
wordt na 
het groot 
onderhoud 
niet 
verhoogd. 
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5.1 Klacht of ontevredenheid
We doen ons uiterste best de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te 
voeren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent of dat er wat 
mis gaat. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verloop van de 
werkzaamheden of niet nagekomen afspraken. 

Wij willen u vragen dit zo snel mogelijk en in eerste instantie te melden bij:
• Bij de uitvoerder van Salverda Bouw in de bouwkeet
• Bij de woonconsulent van Salverda Bouw in de bouwkeet, per telefoon of per 

e-mail

Komt u er met Salverda Bouw niet uit? Neem dan gerust contact op met OFW. De 
contactgegevens staan verderop in deze brochure.

5.2 Schade 
Ondanks alle getroffen voorzorgsmaatregelen is het niet uitgesloten dat uw eigen-
dommen per ongeluk beschadigen. Dat is heel vervelend. Wij adviseren u ten zeer-
ste een inboedelverzekering af te sluiten, voor zover u deze nog niet heeft, voordat 
wij starten met de werkzaamheden.

Als u schade ontdekt, meld deze binnen 24 uur schriftelijk of per e-mail bij Salverda 
Bouw en OFW.

Zodra wij uw schademelding hebben ontvangen:
1. Legt Salverda Bouw de schade vast.
2. Bekijkt Salverda Bouw of de schade hersteld kan worden en controleert of de 

schademelding terecht is. Dit wordt onder andere gecontroleerd met de foto’s 
die  zijn gemaakt tijdens de huisbezoeken.

3. Wordt de schade hersteld of uitgekeerd in natura (bijvoorbeeld verf of behang).
4. Komt Salverda Bouw er niet uit dan moet u uw schade melden bij uw eigen 

inboedelverzekering.

5.3 Diefstal of vermissing 
Als u iets kwijt bent of denkt dat er iets gestolen is, meldt u dit direct bij Salverda 
Bouw en OFW. Doe ook aangifte bij de politie, zodat dit verder kan worden onder-
zocht. Uw diefstal of vermissing nemen wij alleen in behandeling als u ook aangifte 
doet.

5 Klacht- &
 schade-afhandeling
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Het groot onderhoud wordt uitgevoerd aan 104 woningen. Omdat er verschillende 
woningen zijn en er woningen zijn die in blokken met koopwoningen vallen, zijn er 5 
verschillende pakketten uitgewerkt. 

Hieronder kunt u zien welk pakket voor uw woning van toepassing is en welke werk-
zaamheden we uitvoeren aan uw woning. 

Straatnaam Huisnummer Pak-
ket

Dak	isoleren Berging	
isoleren

Galjoenstraat 6 t/m 37 1 Ja, van buiten Ja, van buiten
Galjoenstraat 39,41,43 en 45 1 Ja, van buiten Ja, van buiten
Groenlandstraat 11,13,15,17,19 en 21 2 Ja, van buiten Nee
Groenlandstraat 23,25,27,29,31,33,35 

en 37
2 Ja, van buiten Nee

Groenlandstraat 39,41 en 47 3 Ja, van binnen Nee
Groenlandstraat 6 en 14 4 Ja, van binnen Ja, van buiten
Groenlandstraat 16, 18,20,22,24,26 en 

28
5 Ja, van buiten Ja, van buiten

Spiegelstraat 2,4,8,12,14 en 24 4 Ja, van binnen Ja, van buiten
Spiegelstraat 26,28,30 en 32 5 Ja, van buiten Ja, van buiten
Spiegelstraat 34,36,38,40 en 42 2 Ja, van buiten Nee
Spiegelstraat 3 4 Ja, van binnen Ja, van buiten
Spiegelstraat 9, 11, 13,15,17 en 19 5 Ja, van buiten Ja, van buiten
Spiegelstraat 21,23,25 en 27 5 Ja, van buiten Ja, van buiten
Kombuisstraat 6,10,16,20, 22 en 30 4 Ja, van binnen Ja, van buiten
Kombuisstraat 36 en 38 3 Ja, van binnen Nee
Kombuisstraat 1,3,5 en 7 5 Ja, van buiten Ja, van buiten
Kombuisstraat 13 4 Ja, van binnen Ja, van buiten
Kombuisstraat 21,23,25 en 27 5 Ja, van buiten Ja, van buiten

TIP! Kijk ook eens op de website van de HBV:
www.huurdersbelangenvereniging.nl onder het kopje ‘Modernisering’. 
Hier staan diverse voorbeelden van eerdere projecten van OFW.

6 W
at gaan w

e doen?
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6.1 Pakket 1
Aan uw woning voeren we de volgende werkzaamheden uit:
•	 Asbest; We verwijderen het aanwezige asbest dat noodzakelijk verwijderd moet 

worden voor de werkzaamheden aan de woning. Het gaat bij deze woningen 
om:
• uitgetimmerde goten en overstekken van de woningen
• aanwezige asbestpijpjes in de stoepjes bij de voordeur
• asbesthoudende kit in oude stalen dakramen

Hier heeft u in de woning vrijwel geen overlast van. Wel kan het zijn dat u tijdelijk niet 
door de voordeur of de achterdeur de woning niet kan betreden. Voor het eventu-
eel overig aanwezige asbest ,vragen wij u hoofdstuk 7 aandachtig te lezen.

•	 Schoorsteen; Voegwerk vervangen, lood gedeeltelijk vervangen, betonafdekker 
coaten.

•	 Dak; Verwijderen van dakdoorvoeren, dakpannen en latten. Op het bestaande 
dakbeschot wordt een geïsoleerde dakplaat aangebracht met daarop nieuwe 
dakpannen en dakdoorvoeren. Dit kan tot gevolg hebben dat u enkele uren 
zonder verwarming en warmwater zit.

•	 Dakramen;	worden waar nodig vervangen en eventueel verplaatst naar de 
andere zijde in verband met de (mogelijke) toepassing van zonnepanelen.

•	 Goten	 en	 overstekken;	worden verwijderd, opnieuw aangebracht en afge-
werkt met een onderhoudsarm materiaal. De hemelwaterafvoeren worden ver-
vangen.

•	 Gevels;	voegwerk wordt uitgehakt en opnieuw aangebracht. Waar nodig wordt 
een versteviging in de voegen aangebracht, zodat (verdere) scheurvorming 
voorkomen wordt.

•	 Gevelisolatie;	de aanwezige gevelisolatie wordt opgewaardeerd door het bij-
blazen van isolatiemateriaal, dit gebeurt van buitenaf.

•	 Kozijnen	begane	grond;	de aanwezige kunststofkozijnen worden vervangen 
door houten kozijnen en voorzien van HR++ glas en nieuwe ventilatieroosters. 
De vensterbanken en aftimmering aan de binnenzijde worden vervangen. 

•	 Kozijnen	verdieping;	de houten kozijnen op de verdieping worden nagelopen 
en eventueel nagesteld.

•	 Stoepjes	bij	voordeur;	de stoepjes bij de voordeuren worden verwijderd, aan-
gevuld met zand en bestraat.

•	 Berging;	het kolenhok (als deze nog aanwezig is) wordt verwijderd, de gevel en 
het dak van de berging worden voorzien van isolatie. De gevel wordt afgewerkt 
met een onderhoudsarm rabatdeel. Het dak wordt voorzien van een nieuwe 
dakbedekking. De hemelwaterafvoeren worden vervangen. De deur wordt ver-
vangen en voorzien van HR++ glas.

•	 Schilderwerk;	alle houten kozijnen worden geschilderd aan de buitenzijde en 
eventueel aanwezige houtrot wordt verwijderd en hersteld. De nieuw geplaatste 
kozijnen op de begane grond worden ook aan de binnenzijde afgeschilderd in 
de standaard kleur.

•	 Meterkast;	de groepenkast wordt indien nodig vervangen door een automa-
tenkast.

•	 cv-leidingen	op	zolder;	worden geïsoleerd, waar dit nog niet uitgevoerd is.

Voorbeeld:	Kolenhok

Voorbeeld:	Isolatie	berging

Voorbeeld:	Dakwerkzaamheden

Voorbeeld:	Dakwerkzaamheden
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6.2 Pakket 2
Aan uw woning voeren we de volgende werkzaamheden uit:
•	 Asbest;	We verwijderen het aanwezige asbest dat noodzakelijk verwijderd moet 

worden voor de werkzaamheden aan de woning. Het gaat bij deze woningen 
om:
• zolderluik
• asbesthoudende kit in oude stalen dakramen

Hier kunt u in de woning overlast van hebben. Dit houdt in dat u tijdens het verwij-
deren van het zolderluik geen gebruik kan maken van de hal, trap en bovenverdie-
ping. Het betreft hier in enkele gevallen de onderkant van de vlizotrap (de vlizotrap 
wordt dan in zijn geheel vervangen),dit geeft binnen in uw woning overlast. Het is 
ook mogelijk dat u een dakraam heeft dat voorzien is van asbesthoudende kit, deze 
wordt dan verwijderd en vervangen. 

•	 Schoorsteen;	voegwerk vervangen, lood gedeeltelijk vervangen, betonafdekker 
coaten.

•	 Dak;	verwijderen van dakdoorvoeren, dakpannen en latten. Op het bestaande 
dakbeschot wordt een geïsoleerde dakplaat aangebracht met daarop nieuwe 
dakpannen en dakdoorvoeren. Dit kan tot gevolg hebben dat u enkele uren 
zonder verwarming en warmwater zit.

•	 Dakramen;	worden waar nodig vervangen en eventueel verplaatst naar de 
andere zijde in verband met de (mogelijke) toepassing zonnepanelen. 

•	 Goten;	de goten worden verwijderd en na het plaatsen van de nieuwe dakpla-
ten uitgetimmerd en afgewerkt met een onderhoudsarm materiaal. Hier komen 
nieuwe zinken goten aan vast. De hemelwaterafvoeren worden vervangen.

•	 Gevels	en	tuinmuren	(eigendom	OFW);	voegwerk wordt uitgehakt en opnieuw 
aangebracht, waar nodig wordt een versteviging in de voegen aangebracht, 
zodat (verdere) scheurvorming voorkomen wordt. Ter plaatse van het aanwe-
zige muurschilderwerk blijft het voegwerk zitten.

•	 Gevelisolatie;	wordt opgewaardeerd door het bijblazen van isolatiemateriaal, 
dit gebeurt van buitenaf.

•	 Kozijnen	begane	grond;	het bestaande glas wordt verwijderd  en voorzien van 
HR++ glas, waar dit nog niet aanwezig is. 

•	 Kozijnen	verdieping;	de houten kozijnen op de verdieping worden nagelopen 
en eventueel nagesteld.

•	 Stoepjes	bij	voordeur;	de stoepjes bij de voordeuren worden verwijderd, aan-
gevuld met zand en bestraat.

•	 Berging;	 het voegwerk en de boeidelen worden vervangen. Het dak wordt 
voorzien van een nieuwe dakbedekking. De hemelwaterafvoeren worden ver-
vangen. 

•	 Schilderwerk;	alle houten kozijnen worden geschilderd aan de buitenzijde en 
eventueel aanwezig houtrot wordt verwijderd en hersteld.

•	 Meterkast;	de groepenkast wordt indien nodig vervangen door een automa-
tenkast.

•	 cv-leidingen	op	zolder;	worden geïsoleerd, waar dit nog niet uitgevoerd is.

Voor het 
eventueel overig 
aanwezige 
asbest vragen 
wij u hoofdstuk 
7 aandachtig te 
lezen.

Voorbeeld:	Zolderluik
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6.3 Pakket 3
Aan uw woning gaan we de volgende werkzaamheden uitvoeren:
•	 Asbest;	We verwijderen het aanwezige asbest dat noodzakelijk verwijderd moet 

worden voor de werkzaamheden aan de woning. Het gaat bij deze woningen 
om:
• zolderluik 
• asbesthoudende kit in oude stalen dakramen

Hier kunt u in de woning overlast van hebben. Dit houdt in dat u tijdens het verwij-
deren van het zolderluik geen gebruik kan maken van de hal, trap en bovenverdie-
ping. Voor het eventueel overig aanwezige asbest vragen wij u hoofdstuk 7 
aandachtig te lezen.

•	 Schoorsteen;	voegwerk vervangen, lood gedeeltelijk vervangen, betonafdekker 
coaten.

•	 Dak;	De dakpannen worden vervangen. Aan de binnenzijde wordt het dak 
geisoleerd met een hoogwaardig isolatiemateriaal, welke aangebracht wordt 
tussen de gordingen.

•	 cv-ketel	en	mechanische	ventilatiebox;	door het aanbrengen van isolatie aan 
de binnenzijde van de woning is het soms noodzakelijk om aanpassingen aan 
uw cv- of mv-installatie uit te voeren, hierdoor is het mogelijk dat u een dag 
zonder warm water of verwarming komt te zitten.

•	 Dakdoorvoeren;	worden vervangen, dit kan tot gevolg hebben dat u enkele 
uren zonder verwarming en warmwater zit.

•	 Dakramen;	worden waar nodig vervangen en eventueel verplaatst naar de 
andere zijde in verband met de (mogelijke) toepassing zonnepanelen. 

•	 Goten;	aan de goten en hemelwaterafvoeren worden geen werkzaamheden 
uitgevoerd.

•	 Gevels	en	tuinmuren	(eigendom	OFW);	voegwerk wordt uitgehakt en opnieuw 
aangebracht, waar nodig wordt een versteviging in de voegen aangebracht, 
zodat (verdere) scheurvorming voorkomen wordt. Ter plaatse van het aanwe-
zige muurschilderwerk blijft het voegwerk zitten.

•	 Gevelisolatie;	de aanwezige gevelisolatie wordt opgewaardeerd door het bij-
blazen van isolatiemateriaal, dit gebeurt van buitenaf.

•	 Kozijnen	begane	grond;	het bestaande glas wordt verwijderd  en voorzien van 
HR++ glas, waar dit nog niet aanwezig is. 

•	 Kozijnen	verdieping;	de houten kozijnen op de verdieping worden nagelopen 
en eventueel nagesteld.

•	 Berging;	 het voegwerk en de boeidelen worden vervangen. Het dak wordt 
voorzien van een nieuwe dakbedekking. De hemelwaterafvoeren worden ver-
vangen. 

•	 Schilderwerk;	alle houten kozijnen worden geschilderd aan de buitenzijde en 
eventueel aanwezig houtrot wordt verwijderd en hersteld.

•	 Meterkast;	de groepenkast wordt indien nodig vervangen door een automa-
tenkast. 

•	 cv-leidingen	op	zolder;	worden geïsoleerd, waar dit nog niet uitgevoerd is.

Voorbeeld:	Isolatie	binnenkant

Voorbeeld:	Zolderluik
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6.4 Pakket 4
Aan uw woning gaan we de volgende werkzaamheden uitvoeren:
•	 Asbest; We verwijderen het aanwezige asbest dat noodzakelijk verwijderd moet 

worden voor de werkzaamheden aan de woning. Het gaat bij deze woningen 
om:
• zolderluik 
• asbesthoudende kit in oude stalen dakramen

Hier kunt u in de woning overlast van hebben. Dit houdt in dat u tijdens het verwij-
deren van het zolderluik geen gebruik kan maken van de hal, trap en bovenverdie-
ping. Voor het eventueel overig aanwezige asbest vragen wij u hoofdstuk 7 
aandachtig te lezen.

•	 Schoorsteen;	voegwerk vervangen, lood gedeeltelijk vervangen, betonafdekker 
coaten.

•	 Dak;	De dakpannen worden vervangen. Aan de binnenzijde wordt het dak geï-
soleerd met een hoogwaardig isolatiemateriaal, welke aangebracht wordt tus-
sen de gordingen.

•	 Dakdoorvoeren;	worden vervangen, dit kan tot gevolg hebben dat u enkele 
uren zonder verwarming en warmwater zit.

•	 Goten;	aan de goten en hemelwaterafvoeren worden geen werkzaamheden 
uitgevoerd.

•	 Gevels	en	tuinmuren	(eigendom	OFW);	voegwerk wordt uitgehakt en opnieuw 
aangebracht, waar nodig wordt een versteviging in de voegen aangebracht, 
zodat (verdere) scheurvorming voorkomen wordt. Ter plaatse van het aanwe-
zige muurschilderwerk blijft het voegwerk zitten.

•	 Gevelisolatie;	de aanwezige gevelisolatie wordt opgewaardeerd door het bij-
blazen van isolatiemateriaal, dit gebeurt van buitenaf.

•	 Kozijnen	begane	grond;	het bestaande glas wordt verwijderd  en voorzien van 
HR++ glas, waar dit nog niet aanwezig is. 

•	 Kozijnen	verdieping;	de houten kozijnen op de verdieping worden nagelopen 
en eventueel nagesteld.

•	 Berging;	de gevel en het dak van de berging worden voorzien van isolatie. De 
gevel wordt afgewerkt met een onderhoudsarm rabatdeel. Het dak wordt voor-
zien van een nieuwe dakbedekking. De hemelwaterafvoeren worden vervan-
gen. De deur wordt vervangen en voorzien van HR++ glas.

•	 Schilderwerk;	alle houten kozijnen worden geschilderd aan de buitenzijde en 
eventueel aanwezig houtrot wordt verwijderd en hersteld.

•	 Meterkast;	de groepenkast wordt indien nodig vervangen door een automa-
tenkast. 

•	 cv-leidingen	op	zolder;	worden geïsoleerd, waar dit nog niet uitgevoerd is.

Voorbeeld:	Isolatie	berging

Voorbeeld:	Isolatie	binnenkant

Voorbeeld:	Dakwerkzaamheden

Voorbeeld:	Dakwerkzaamheden
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6.5 Pakket 5
Aan uw woning gaan we de volgende werkzaamheden uitvoeren:
•	 Asbest;	We verwijderen het aanwezige asbest dat noodzakelijk verwijderd moet 

worden voor de werkzaamheden aan de woning. Het gaat bij deze woningen 
om:
• zolderluik 
• asbesthoudende kit in oude stalen dakramen

Hier kunt u in de woning overlast van hebben. Dit houdt in dat u tijdens het verwij-
deren van het zolderluik geen gebruik kan maken van de hal, trap en bovenverdie-
ping. Voor het eventueel overig aanwezige asbest vragen wij u hoofdstuk 7 
aandachtig te lezen.

•	 Schoorsteen; voegwerk vervangen, lood gedeeltelijk vervangen, betonafdekker 
coaten

•	 Dak;	Verwijderen dakpannen, panlatten en tengels (het dakbeschot planken 
dakbeschot blijft zitten). Op het bestaande dakbeschot wordt een hoogwaardig 
geïsoleerde dakplaat aangebracht met daarop nieuwe pannenlatten en dak-
pannen.

•	 Dakdoorvoeren;	de dakdoorvoeren worden vervangen, dit kan tot gevolg heb-
ben dat u enkele uren zonder verwarming en warmwater zit.

•	 Dakdoorvoeren; worden vervangen, dit kan tot gevolg hebben dat u enkele 
uren zonder verwarming en warmwater zit.

•	 Goten;	worden verwijderd en na het plaatsen van de nieuwe dakplaten uitge-
timmerd en afgewerkt met een onderhoudsarm materiaal. Hier komen nieuwe 
zinken goten aan vast. De hemelwaterafvoeren worden vervangen.

•	 Gevels	en	tuinmuren	(eigendom	OFW);	voegwerk wordt uitgehakt en opnieuw 
aangebracht, waar nodig wordt een versteviging in de voegen aangebracht, 
zodat (verdere) scheurvorming voorkomen wordt. Ter plaatse van het aanwe-
zige muurschilderwerk blijft het voegwerk zitten.

•	 Gevelisolatie;	de aanwezige gevelisolatie wordt opgewaardeerd door het bij-
blazen van isolatiemateriaal, dit gebeurt van buitenaf.

•	 Kozijnen	begane	grond;	het bestaande glas wordt verwijderd  en voorzien van 
HR++ glas, waar dit nog niet aanwezig is. 

•	 Kozijnen	verdieping;	de houten kozijnen op de verdieping worden nagelopen 
en eventueel nagesteld.

•	 Stoepjes	bij	voordeur;	de stoepjes bij de voordeuren worden verwijderd, aan-
gevuld met zand en bestraat.

•	 Berging;	de gevel en het dak van de berging worden voorzien van isolatie. De 
gevel wordt afgewerkt met een onderhoudsarm rabatdeel. Het dak wordt voor-
zien van een nieuwe dakbedekking. De hemelwaterafvoeren worden vervan-
gen. De deur wordt vervangen en voorzien van HR++ glas.

•	 Schilderwerk;	alle houten kozijnen worden geschilderd aan de buitenzijde en 
eventueel aanwezig houtrot wordt verwijderd en hersteld. 

•	 Meterkast;	de groepenkast wordt indien nodig vervangen door een automa-
tenkast. 

•	 cv-leidingen	op	zolder;	worden geïsoleerd, waar dit nog niet uitgevoerd is

Voorbeeld:	Isolatie	binnenkant

Voorbeeld:	Dakwerkzaamheden

Voorbeeld:	Dakwerkzaamheden

Voorbeeld:	Zolderluik



17

7.1 Het ontwerp
Na het groot onderhoud is uw woning voor de komende jaren technisch en energe-
tisch weer in orde. We hebben veel aandacht besteed aan het energiezuiniger 
maken van de woningen. De energiekosten stijgen en vormen een groot deel van de 
totale woonlasten. OFW is daarom al vele jaren bezig haar bezit te verduurzamen en 
daarmee de steeds verder stijgende energiekosten voor haar huurders te kunnen 
terugdringen. Hiermee leveren we ook nog eens een bijdrage aan een beter milieu.
 
7.2 Kleur draaiende delen kozijnen (buitenzijde)
Tijdens het groot onderhoud wordt ook het schilderwerk van de houten kozijnen 
aan de buitenzijde aangepakt. In samenwerking met de architect hebben wij hierin 
enkele kleuren voor de draaiende delen geselecteerd. U heeft als bewoner van de 
woning hierin een stem, de definitieve kleurstelling van het blok waar uw woning 
onderdeel van is, wordt als volgt bepaald:

• U maakt een kleurkeuze op het door ons opgestelde keuzeformulier en stuurt 
deze tijdig in.

• Per blok woningen gelden de meeste stemmen. (Voorbeeld: een blok bestaat 
uit 5 woningen; er zijn 2 bewoners die kleur A kiezen en 3 bewoners die kleur B 
kiezen. Alle woningen worden voorzien van kleur B).

• Het kan voorkomen dat er een gelijk aantal stemmen is voor  kleur A en kleur B. 
OFW kiest de uiteindelijk kleurstelling en houdt hierbij rekening naar de geko-
zen kleurstellingen bij de aangrenzende blokken.

7.3 PV-panelen (Zonnepanelen voor het opwekken van elektra)
OFW biedt de mogelijkheid tot het plaatsen van PV-panelen op uw huurwoning. Het 
aantal panelen is afhankelijk van uw huidige elektraverbruik en persoonlijke situatie  
en wensen. OFW vraagt service- en onderhoudskosten voor  het plaatsen en gebrui-
ken van de PV-panelen. U ontvangt hierover voor de start van de werkzaamheden 
meer informatie.

7.4 Asbest
Alle in 2018 aangetroffen asbest geeft in de huidige staat geen gevaar voor uw 
gezondheid en daarom worden alleen de noodzakelijke asbesthoudende materia-
len gesaneerd, dit heeft u kunnen lezen in hoofdstuk 6.

In en om enkele woningen zijn ook andere asbesthoudende materialen gevonden, 
die voor de werkzaamheden niet noodzakelijk zijn om te verwijderen. Salverda Bouw 
en OFW wijzen u hierop tijdens de huisbezoeken. Wij bieden u dan aan om dit asbest 
ook te laten verwijderen op kosten van OFW (als het eigendom is van OFW). Na het 
verwijderen zorgt Salverda Bouw ervoor dat de basis weer hersteld wordt. Het ver-
wijderen, herstellen en/of aanschaffen van vloerenbedekkingen of het benodigde 
schilderwerk zijn voor uw eigen rekening. U mag zelf aangeven of u van de mogelijk-
heid gebruik wil maken om deze werkzaamheden wel of niet aanvullend uit te laten 
voeren. Houd hierbij wel rekening met het feit dat u in veel gevallen tijdens deze 
sanering niet in de woning mag verblijven. Na de sanering kan u de woning weer in 
en gebruiken.
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8.1 Bewonerscommissie
Bij de start van dit project is een bewonerscommissie opgericht. De leden van de 
bewonerscommissie zijn de vertegenwoordigers van de wijk en geven praktijkad-
vies. De bewonerscommissie is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding. De 
bewonerscommissie fungeert als ‘de ogen en oren’ van de wijk en is de spreekbuis 
van en naar de huurders in de wijk. 

• Margriet Schellevis   
Galjoenstraat 8    
margriet.schellevis@gmail.com 

• Peta Witte    
Groenlandstraat 24   
petawitte@gmail.com 

• Netty Wobben     
Coördinator Dronten Huurders Belangen Vereniging (HBV) 
dronten@huurdersbelangenvereniging.nl

U kunt contact opnemen met de bewonerscommissie over zaken die 
meerdere bewoners in de wijk aangaan. De leden bespreken deze punten 
vervolgens met OFW. Voor individuele zaken vragen wij u rechtstreeks 
contact op te nemen met Salverda Bouw of OFW. De bewonerscommissie 
is geen klachtencommissie. 

8.2 Salverda Bouw
Salverda Bouw is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

• Ruth Lokhorst  
Uitvoerder (voor technische zaken) 

• Pauline Vos - Maks 
Woonconsulent (voor niet technische zaken)

Voor vragen belt u naar het hiervoor bestemde telefoonnummer (0525) 65 
35 55. Dan krijgt u Williene of Ruth aan de lijn. .U kunt ook een e-mail 
sturen naar ofwproject@salverda.nl

Het noodnummer buiten werktijd: (0525) 65 16 66.

8 W
ie zijn er betrokken?
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8.3 OFW
Vanuit OFW werken aan dit project:

• Antonie Blankvoort  
Opzichter (voor technische zaken)  
werkdagen: maandag & donderdag 
(0321) 38 55 60 
antonieblankvoort@ofw.nl 

• Femke Verbruggen 
Woonconsulent (voor niet technische zaken) 
werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag 
(0321) 38 55 23 
femkeverbruggen@ofw.nl 

• Jan Dirk Westmaas 
Projectleider  
werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag 
(0321) 38 55 73 
jandirkwestmaast@ofw.nl
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9.1 Wij houden u op de hoogte
Deze brochure en de al verzonden brieven in de afgelopen maanden is niet de enige 
informatie die u van ons ontvangt over het groot onderhoud. Tijdens de werkzaam-
heden ontvangt u van ons nieuwsbrieven over de stand van zaken en met eventuele 
noodzakelijke aanvullende informatie. U heeft de keuze om de nieuwsbrieven digi-
taal of per post te ontvangen. 

9.2. Oplevering
De oplevering van de werkzaamheden in en aan de woning vindt plaats na uitvoe-
ring van de werkzaamheden. De opzichter van OFW en de uitvoerder van Salverda 
Bouw lopen samen met u alle uitgevoerde werkzaamheden na. Onderdelen die niet 
naar tevredenheid uitgevoerd zijn, worden op een lijst gezet. Salverda Bouw ver-
helpt deze punten en geeft aan binnen welke termijn de punten worden hersteld. 
Na de herstelwerkzaamheden loopt Salverda Bouw nogmaals met u langs en kunt u 
de opleverlijst ondertekenen.

U hoeft natuurlijk niet te wachten met het melden van opleverpunten of 
klachten totdat er een afspraak met u wordt gemaakt voor de oplevering 
van de woning. Als er werkzaamheden in uw woning niet naar 
tevredenheid zijn uitgevoerd, dan kunt u dit aangeven bij Salverda Bouw, 
zie hiervoor hoofdstuk 5.

9.3 Toekomst
Wij zijn van mening dat door het groot onderhoud het aanzien van de woning enorm 
opknapt en er een fris en levendig straatbeeld ontstaat, zodat de wijk toekomst-
waarde heeft. Om dit frisse beeld ook in de toekomst te kunnen handhaven, staat 
OFW niet (meer) toe dat er schotelantennes en eventuele andere beeldvervuilende 
onderdelen aan de gevels worden gebracht. Schotelantennes mogen wel worden 
geplaatst in de tuinen en aan de achterzijde. Voor het plaatsen van schotelantennes 
en zonwering moet u altijd toestemming vragen aan OFW.
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Privacy Statement
Tijdens de voorbereiding verzamelen wij veel informatie die nodig is voor het 
groot onderhoud, zoals persoonlijke informatie. OFW respecteert uw privacy. wij 
gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het kan zijn dat u tijdens de 
gesprekken (vertrouwelijke) persoonlijke informatie met ons deelt. Ook met deze 
informatie gaan wij zorgvuldig om en delen we niet met derden, mits u hier uit-
drukkelijk toestemming voor gegeven heeft. U vindt ons volledige privacy State-
ment op: www.ofw.nl.

Na afronding van het groot onderhoud wordt alleen de noodzakelijke correspon-
dentie en informatie bewaard.
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