H I S T O R I E
< 1955
Na het droogvallen van Oost Flevoland werd in hoog tempo
begonnen met de bouw van de dorpen Dronten, Biddinghuizen
en Swifterbant. De rijksdienst IJsselmeerpolders bouwde in enkele
jaren tijd een groot aantal eengezinswoningen in de gebieden die
wij nu kennen als Dronten-Centrum (tussen De Boeg en De Zate),
Biddinghuizen-Centrum (tussen de Wendakker en de Cultuursingel)
en Swifterbant-Centrum (tussen de Noordsingel en de Bazaltstraat).
Op de foto werkzaamheden bij de aanleg van de dijken rondom
Oostelijk Flevoland.

< 13 september

< mei 1959

1956

Gezicht op

Sluiting van de

het in aan-

ringdijk om Ooste-

bouw zijnde

lijk Flevoland.

Dronten.

De uitvoerders Piet
Dekker en Jan Hushart reikten elkaar
de hand.

> 1960

> 1960

Eind jaren ’50 begin jaren

Familie Bol.

’60 woonden de eerste
bewoners van Dronten in
woonwagens. Bekende
eerste bewoners waren de
familie Bol, familie Welsman, familie Keesman en
familie Oppelaar.
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H I S T O R I E
< september 1960
De noodwoning in Dronten
van de familie Segaar; 1 van de
20 polderpioniers.

> september 1960
Dronten had natuurlijk ook een
bank nodig. Het bankgebouw
annex woonhuis van de familie
Segaar was klaar.

> 1961

< juni 1961

De eerste

De eerste woningen aan de

paal van de

Schouwstraat en omgeving

eerste wo-

in Dronten werden door de

ningen aan

Rijksdienst voor de IJssel-

de Lijzijde /

meerpolders gebouwd.

De Oost

Later werden deze wonin-

werd

gen in eigendom overgedra-

geslagen.

gen aan Woningbouwvereniging „Oost-Flevoland”.

< 1962

< 1963

De familie Hondius

De strenge

streken in het voor-

winter

jaar van 1962 neer

zorgde

in de Schouwstraat

voor veel

in Dronten. Ze

ijsplezier.

openden daar hun
voorlopige woonhuis-drogisterij in
de huiskamer.
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H I S T O R I E
> maart

< 1963

1963

Het planten van boompjes in april 1963 aan de

De begin-

Spiegelstraat te Dronten. Voor veel jonge gezin-

jaren van

nen bracht het pionieren in het nieuwe land wel

de woning-

wat ongemakken met zich mee, maar daar stond

bouw te

een aantrekkelijke woning in een groene woon-

Bidding-

omgeving tegenover. De belangstelling was dan

huizen.

ook groot. Daarom werd al snel overgegaan tot
uitbreiding van de dorpen. In deze fase werden
enkel eengezins-huurwoningen gebouwd.

< 1963

< mei

Op 19 september 1963 werd de eerste

1964

vlag aan de winkelstraat Het Ruim in

Gezicht

Dronten gehesen. Hiermee werd de

op De

eerste winkelstraat in Oostelijk Flevo-

Rede te

land werkelijkheid. De gehele ope-

Dron-

ningsplechtigheid stond onder leiding

ten.

van de heer Hondius, die daarna nog
jaren aan het Ruim zijn drogisterijoptiek-fotohandel runde.

< juli 1964

> februari 1965

Overzicht

Koopcentrum Swifterbant ; De reeds

van het

in Swifterbant gevestigde middenstan-

dorp

ders brachten een groot bord aan bij

Dronten.

de ingang van het dorp Swifterbant.
Hierop stond vermeld dat er een koopcentrum was gevestigd en daarbij de
namen van deze middenstanders.
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H I S T O R I E
> april 1965

> juli 1965

Gezicht op

Het afbreken van

Swifter-

een noodwinkel in

bant.

Bidding-huizen.

< Juli 1965

< 1965

Bushalte

Begin 1965 was

en parkeer-

men druk met de

plaatsen

bouw van de

aan De

protestantse

Rede te

Christelijke school

Dronten.

te Biddinghuizen.

> augustus 1965

> februari 1966

Eerste schooldag in

Bouw Kombuis;

Swifterbant; na Lely-

het café-res-

stad, Dronten en Bid-

taurant annex

dinghuizen konden ook

dorpshuis in

de kinderen uit Swifter-

Swifterbant was

bant in hun eigen dorp

in volle gang.

naar school gaan. De
‘Duykeldam’ begon met
37 leerlingen.
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H I S T O R I E
> maart

< 1963

1963

Het planten van boompjes in april 1963 aan de

De begin-

Spiegelstraat te Dronten. Voor veel jonge gezin-

jaren van

nen bracht het pionieren in het nieuwe land wel

de woning-

wat ongemakken met zich mee, maar daar stond

bouw te

een aantrekkelijke woning in een groene woon-

Bidding-

omgeving tegenover. De belangstelling was dan

huizen.

ook groot. Daarom werd al snel overgegaan tot
uitbreiding van de dorpen. In deze fase werden
enkel eengezins-huurwoningen gebouwd.

< 1963

< mei

Op 19 september 1963 werd de eerste

1964

vlag aan de winkelstraat Het Ruim in

Gezicht

Dronten gehesen. Hiermee werd de

op De

eerste winkelstraat in Oostelijk Flevo-

Rede te

land werkelijkheid. De gehele ope-

Dron-

ningsplechtigheid stond onder leiding

ten.

van de heer Hondius, die daarna nog
jaren aan het Ruim zijn drogisterijoptiek-fotohandel runde.

< juli 1964

< juli 1965

Overzicht

Het afbre-

van het

ken van een

dorp

noodwinkel

Dronten.

in Biddinghuizen.

Dronten Duurzaam over de drempel

12

V e e r t i g

j a a r

O F W

s e p t e m b e r

2 0 0 9

H I S T O R I E
> februari 1965

> augustus 1965

Koopcentrum Swifterbant ; De

Eerste schooldag in Swifter-

reeds in Swifterbant gevestigde

bant; na Lelystad, Dronten en

middenstanders brachten een

Biddinghuizen konden ook

groot bord aan bij de ingang

de kinderen uit Swifterbant in

van het dorp Swifterbant.

hun eigen dorp naar school

Hierop stond vermeld dat er

gaan. De ‘Duykeldam’ begon

een koopcentrum was geves-

met 37 leerlingen.

tigd en daarbij de namen van
deze middenstanders.

< 1965

< Juli 1965

Begin 1965 was

Bushalte

men druk met de

en parkeer-

bouw protestantse

plaatsen

Christelijke school

aan De

te Biddinghuizen.

Rede te
Dronten.

< april 1965

< juli 1966

Gezicht op

Men was druk met

Swifter-

het bouwen van De

bant.

Meerpaal. Hier te
zien vanuit de richting van Het Ruim.
De naamgeving is
door een uitgeschreven wedstrijd
ontstaan.
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H I S T O R I E
> april 1965

> juli 1965

Gezicht op

Het afbreken van

Swifter-

een noodwinkel in

bant.

Biddinghuizen.

< juli 1965

< 1965

Bushalte

Begin 1965 was

en parkeer-

men druk met de

plaatsen

bouw van de

aan De

protestantse

Rede te

Christelijke school

Dronten.

te Biddinghuizen.

> augustus 1965

> februari 1966

Eerste schooldag in

Bouw Kombuis;

Swifterbant; na Lely-

het café-res-

stad, Dronten en Bid-

taurant annex

dinghuizen konden ook

dorpshuis in

de kinderen uit Swifter-

Swifterbant was

bant in hun eigen dorp

in volle gang.

naar school gaan. De
‘Duykeldam’ begon met
37 leerlingen.
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H I S T O R I E
< 1966
Meerpaalplein:
De Meerpaal
zorgde ervoor dat
Dronten bekend
werd. Uit de wijde
omgeving kwamen mensen naar
Dronten toe voor
festiviteiten.

< juli 1966

< 1967

Men was druk met

Op 11 maart

het bouwen van De

1964 was de

Meerpaal. Hier te

feestelijke

zien vanuit de rich-

opening van

ting van Het Ruim.

het winkelcen-

De naamgeving is

trum in

door een uitge-

Biddinghuizen.

schreven wedstrijd
ontstaan.

> mei 1967

> juni 1967

De winkel-

Zicht op

huizen aan

Bidding-

De Poort te

huizen.

Swifterbant.
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H I S T O R I E
< 1966
Meerpaalplein:
De Meerpaal
zorgde ervoor dat
Dronten bekend
werd. Uit de wijde
omgeving kwamen mensen naar
Dronten toe voor
festiviteiten.

> februari 1966

< 1967

Bouw Kombuis;

Op 11 maart

het café-res-

1964 was de

taurant annex

feestelijke

dorpshuis in

opening van

Swifterbant was

het winkelcen-

in volle gang.

trum in
Biddinghuizen.

> mei 1967

> juni 1967

De winkelhui-

Zicht op

zen aan De

Bidding-

Baan te Swifter-

huizen.

bant.
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H I S T O R I E
< 1968
Gezicht op de
gloednieuwe
Meerpaal, die op
8 november 1967
door toenmalige
koningin Juliana
werd geopend.
Vanaf de toren van
de Open Hof.

^ 1969
Op 1 november 1969 werd Woningbouwvereniging „Oost-Flevoland” opgericht.
Jan den Hertog was de eerste directeur. Inmiddels waren de dorpen zover ontwikkeld dat de Rijksdienst IJsselmeerpolders zich kon terugtrekken als ontwikkelaar. Bestuurlijk gingen de drie dorpen gezamenlijk de gemeente Dronten
vormen.
Om de kwaliteit van de volkshuisvesting, met name van minder draagkrachtigen
te waarborgen, richtten de vakbonden op 1 november 1969 Woningbouwvereniging „Oost-Flevoland” op. Eén van de eerste activiteiten van de corporatie was
de bouw van 300 huurwoningen.

^ 1970

> 1970

De veelbesproken paalwoningen

De gemeenschap werd opgebouwd.

werden in 1970 opgeleverd door

Om de waardering voor deze mensen

de Rijksdienst en in 1978 door

uit te spreken werd er elk jaar een

Woningbouwvereniging „Oost-Fle-

“Man van het jaar” gekozen. Deze

voland” overgenomen. Later zijn

keer was dat de heer Jac. Dorenbos

er winkels onder gebouwd. In het

uit Swifterbant, de man achter de

kader van de ontwikkeling van het

schermen van het hertenkamp ‘De

nieuwe winkelcentrum zijn deze

Bambihof’ in Swifterbant.

woningen inmiddels gesloopt.

V e e r t i g

j a a r

O F W

s e p t e m b e r

2 0 0 9

19

Dronten Duurzaam over de drempel

H I S T O R I E
< 1971

> 1972

Een Lancaster is in

Bij zijn bezoek aan Swifterbant

de 2e wereldoorlog

kreeg Drontens burgemeester

neergestort in het

mr. Eppo van Veldhuizen een bok

IJsselmeer en de

aangeboden.

propeller daarvan is

Op de foto links de beheerder van

een onderdeel van

het hertenkamp de heer Doren-

het Vliegersmonu-

bosch. Rechts de secretaris van

ment aan De Rede.

dorpsbelangen Swifterbant, de
heer Van der Wal.

> 1973

1973

Elk jaar wordt er een oogstkoningin in

In het prille begin kreeg de woningbouwvereniging gratis

Swifterbant gekozen; op de foto de 1e

kantoorruimte in bruikleen van de gemeente, inclusief het

oogskoningin, Annie Hagen. Van links

gebruik van een bureau, een stoel en een archiefkast, in

naar rechts; Geert Loosman, Annie

een barak aan Het Ottoplein.

van Haperen, Annie Hagen, Lenie
Verschure.

< > 1973
10 jaar Dronten wordt ook in
Biddinghuizen in de Akkerhof
gevierd.
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H I S T O R I E
< 1971

> 1972

Een Lancaster is in

Bij zijn bezoek aan Swifterbant

de 2e wereldoorlog

kreeg Drontens burgemeester

neergestort in het

mr. Eppo van Veldhuizen een bok

IJsselmeer en de

aangeboden.

propeller daarvan is

Op de foto links de beheerder van

een onderdeel van

het hertenkamp de heer Doren-

het Vliegersmonu-

bosch. Rechts de secretaris van

ment aan De Rede.

dorpsbelangen Swifterbant, de
heer Van der Wal.

> 1973

1973

Elk jaar wordt er een oogstkoningin in

In het prille begin kreeg de woningbouwvereniging gratis

Swifterbant gekozen; op de foto de 1e

kantoorruimte in bruikleen van de gemeente, inclusief het

oogskoningin, Annie Hagen. Van links

gebruik van een bureau, een stoel en een archiefkast, in

naar rechts; Geert Loosman, Annie

een barak aan Het Ottoplein.

van Haperen, Annie Hagen, Lenie
Verschure.

> < 1973
10 jaar Dronten wordt ook in
Bidding-huizen in de Akkerhof
gevierd.
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H I S T O R I E
< 1973
Op 18 september 1973 was het zover: de
eerste paal werd geslagen van het huidige
kantoorpand van Woningbouwvereniging
„Oost-Flevoland” aan De Noord door de
heer Glas.

> 1973
Burgemeester Eppo van Veldhuizen plant een
boom op het Plein, Biddinghuizen.

< 1973

< 1974

Bidding-

De eerste paal voor

huizen

de wijk De Boeg in

vanuit de

Dronten werd

lucht.

geslagen.

> 1974
Op 9 mei 1974 werd
het nieuwe kantoor van
Woningbouwvereniging
„Oost-Flevoland” door
Staatsecretaris Schaeffer geopend. Op de foto
Staatssecretaris Schaeffer
en Burgemeester Eppo van
Veldhuizen.
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H I S T O R I E
< 1974

< 1977

In het ‘Plan

Ook polderwerkers kregen de

De Boeg’

kans om boer te worden in

werd een

Flevoland; Ben Smit kreeg ook

speel-

van de Rijksdienst een kavel

boot voor

toegewezen. Een mooi stuk

kinderen

land waarop de polderpionier,

geplaatst.

samen met zijn vrouw Tonny,
een akkerbouwbedrijf stichtte.

< juni 1979
Overzicht zwembad
“De Alk “ aan de Sportlaan
te Biddinghuizen.
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> 1979

^ juni 1979

Multifunctioneel gebouw Het

Overzicht van het zwembad “Dol-fijn”

Koetshuis aan De Baan in

aan de Noordhoren in

Biddinghuizen.

Swifterbant.
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H I S T O R I E
< 1979
Achteraanzicht van
het multifunctionele
gebouw “De Steiger”
aan Het Blazoen in
Swifterbant.

> 1979
Receptie eerste paal
Dronten Zuid.

< > november 1979
Een nieuwe woonwijk, Dronten-Zuid, werd gebouwd. 1736
woningen in 4 bouwfasen en
een eigen centrum. DrontenZuid kreeg een architectuur
met een wervend karakter.

> 4 mei 1980
Drie bommenwerpers
vlogen over ter gelegenheid van het feit, dat
Nederland 35 jaar geleden
werd bevrijd.
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H I S T O R I E
< 1974

< 1977

In het ‘Plan

Ook polderwerkers kregen de

De Boeg’

kans om boer te worden in

werd een

Flevoland; Ben Smit kreeg ook

speel-

van de Rijksdienst een kavel

boot voor

toegewezen. Een mooi stuk

kinderen

land waarop de polderpionier,

geplaatst.

samen met zijn vrouw Tonny,
een akkerbouwbedrijf stichtte.

< juni 1979
Overzicht zwembad “De
Alk “ aan de Sportlaan te
Biddinghuizen.
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> 1979

^ juni 1979

Multifunctioneel gebouw Het

Overzicht van het zwembad “Dol-fijn”

Koetshuis aan De Baan in

aan de Noord-horen in

Biddinghuizen.

Swifterbant.
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H I S T O R I E
< 1979
Achteraanzicht van
het multifunctionele
gebouw “De Steiger”
aan Het Blazoen in
Swifterbant.

> 1979
Receptie eerste paal
Dronten Zuid.

< > november 1979
De stap over de oude Dronterweg was een
mijlpaal. Een nieuwe woonwijk, DrontenZuid bouwen met 1736 woningen in 4
bouwfasen en een eigen centrum. Het
moest architectuur worden met wervend
karakter.

< 1980
Een nieuwe woonwijk, Dronten-Zuid, werd
gebouwd. 1736 woningen in 4 bouwfasen en
een eigen centrum. Dronten-Zuid kreeg een
architectuur met een wervend karakter.

> 4 mei 1980
Drie bommenwerpers vlogen over ter gelegenheid van het feit, dat Nederland 35 jaar
geleden werd bevrijd.
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H I S T O R I E
< 1980
De Lancasterdreef in Dronten-Zuid raakt al aardig bewoond!

> 1980
Natuurlijk werden er niet alleen woningen gebouwd. Swifterbant kreeg ook een kerk. In het plan ‘Het Blazoen’ werd
het startsein gegeven voor de bouw van de pastorie van de
Hervormde en Gereformeerde kerk. Ds. F. Spoelstra sloeg de
eerst paal voor de pastorie, die werd gebouwd door de firma
Loosman.

> 1980
Ook Dronten had een oorlogsmoment. Dhr. Pingle kwam
terug bij de propellor, nu deel van het monument, van
de Lancaster waarin hij in de nacht van 11 op 12 juni 1943
terugreisde naar Engeland voordat deze werd neergeschoten. Een aantal straten in de wijk Dronten-Zuid is
later vernoemd naar de bemanning van de Lancaster van
Pingle. De propellor is nu deel van het monument op het
Redeplein in Dronten.

< 16 februari 1981

< 1981

De heer Dekker

Staatssecretaris

werd als bur-

mr. H. E. Koning opende

gemeester van

onder grote belangstelling

Dronten geïnstal-

het winkelcentrum

leerd. Hij volgde

‘Meerpaal’ in Dronten.

Drontens eerste

Met een druk op een

burgemeester

‘meerpaaltje’ werd het wa-

mr. E.P van

ter van de fontein van Het

Veldhuizen op.

Ruim in werking gesteld.
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H I S T O R I E
< oktober 1981
De vaklieden van Woningbouwvereniging
„Oost-Flevoland” op Het Redeplein in
Dronten in een tijd dat de vereniging een
nieuwe huisstijl kreeg.

< > 1982
Thomsonstraat/
Hondsrug in
Dronten in
aanbouw.

> juni 1982

< 1982

Start bouw

Bij het plan 28 senioren-

De Baan

woningen in De Baan lll

Biddinghui-

Biddinghuizen was er een

zen.

leerlingbouwplaats ingericht.
Dit bood jongeren de kans om
het vak te leren. Ter ere hiervan
werd door de leerlingen een
gedenksteen geplaatst.
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H I S T O R I E
< 1980
De Lancasterdreef in Dronten-Zuid raakt al aardig bewoond!

> 1980
Natuurlijk werden er niet alleen woningen gebouwd. Swifterbant kreeg ook een kerk. In het plan ‘Het Blazoen’ werd
het startsein gegeven voor de bouw van de pastorie van de
Hervormde en Gereformeerde kerk. Ds. F. Spoelstra sloeg de
eerst paal voor de pastorie, die werd gebouwd door de firma
Loosman.

> 1980
Ook Dronten had een oorlogsmoment. Dhr. Pingle kwam
terug bij de propellor, nu deel van het monument, van
de Lancaster waarin hij in de nacht van 11 op 12 juni 1943
terugreisde naar Engeland voordat deze werd neergeschoten. Een aantal straten in de wijk Dronten-Zuid is
later vernoemd naar de bemanning van de Lancaster van
Pingle. De propellor is nu deel van het monument op het
Redeplein in Dronten.

< oktober 1981
De vaklieden van Woningbouwvereniging
„Oost-Flevoland” op Het Redeplein in
Dronten in een tijd dat de vereniging een
nieuwe huisstijl kreeg.
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H I S T O R I E
< 16 februari 1981

< 1981

De heer Dekker

Staatssecretaris

werd als bur-

mr. H. E. Koning opende

gemeester van

onder grote belangstelling

Dronten geïnstal-

het winkelcentrum

leerd. Hij volgde

‘Meerpaal’ in Dronten.

Drontens eerste

Met een druk op een

burgemeester

‘meerpaaltje’ werd het wa-

mr. E.P van

ter van de fontein van Het

Veldhuizen op.

Ruim in werking gesteld.

< > 1982
Thomsonstraat/
Hondsrug in
Dronten in
aanbouw.

> juni 1982

< 1982

Start bouw

Bij het plan 28 senioren-

De Baan

woningen in De Baan lll

Biddinghui-

Biddinghuizen was er een

zen.

leerlingbouwplaats ingericht.
Dit bood jongeren de kans om
het vak te leren. Ter ere hiervan
werd door de leerlingen een
gedenksteen geplaatst.
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H I S T O R I E
< december 1983
Woningbouw in Swifterbant waarbij
Sinterklaas een handje komt helpen;
start bouw Kampwijk.

> 1984
De bewoners in de Breeuwerstraat
in Dronten zijn enthousiast voor een
wijkfeest . Zo ook in 1984, bij het
20-jarig bestaan van ’hun straat’.

> 1984

< 1985

Tijdens de week van het brood

1e paal

in 1984 werd er regionaal van

woon-

alles ondernomen om de brood-

centrum

verkoop te stimuleren. Bakker

De Regen-

Tietema bood daarom ruim

boog in

1700 leerlingen van de scholen

Dronten.

in Swifterbant, Biddinghuizen en
Zeewolde een smakelijke warme
krentenbol aan.

< > 1985
Wooncentrum De Regenboog te Dronten is
in aanbouw. De eerste
steen werd door de heer
Bies (bestuurslid Woningbouwvereniging „OostFlevoland”) en de heer
Van Tameren gelegd onder
grote belangstelling.
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H I S T O R I E
< december 1983
Woningbouw in Swifterbant waarbij
Sinterklaas een handje komt helpen;
start bouw Kampwijk.

> 1984
De bewoners in De Breeuwerstraat
in Dronten zijn enthousiast voor een
wijkfeest . Zo ook in 1984, bij het
20-jarig bestaan van ’hun straat’.

> 1984

< 1985

Tijdens de week van het brood

1e paal

in 1984 werd er regionaal van

woon-

alles ondernomen om de brood-

centrum

verkoop te stimuleren. Bakker

De Regen-

Tietema bood daarom ruim

boog in

1700 leerlingen van de scholen

Dronten.

in Swifterbant, Biddinghuizen en
Zeewolde een smakelijke warme
krentenbol aan.

> < 1985
Wooncentrum De Regenboog te Dronten is
in aanbouw. De eerste
steen werd door de heer
Bies (bestuurslid Woningbouwvereniging „OostFlevoland”) en de heer
Van Tameren gelegd onder
grote belangstelling.
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H I S T O R I E
< 1986
Op eigen initiatief zetten de Swifterbanters zich in voor de komst van
“hun” bank. Toen deze er kwam, worden de oudere bewoners van De
Toermalijn en De Smaragd maar wat blij met hun langverwachte bank van
de gemeente. Een heerlijk rustpunt tijdens wandeltochten van huis naar
de sportvelden of het centrum. Bovendien vervulde de bank een niet te
onderschatten sociale functie; het was een ontmoetingsplaats bij uitstek.

> januari 1987
Oplevering 4000e woning aan de Kruizemunt.

> 20 januari 1987
De eerste bewoonster, mevrouw Van de Pol-Gerritsen uit Biddinghuizen (zittend,
midden) werd verwelkomd als eerste bewoner van De Regenboog. De instroom
van bewoners van het verzorgingshuis in het wooncentrum De Regenboog te
Dronten is begonnen. De belangstelling is vooral afkomstig van ouderen uit de
gemeente Dronten, of van ouderen die binding met de gemeente hebben als
oud-inwoner of via familie.

< > maart 1987
Commissaris van de
Koningin J.C.J. Lammers
luidt de start van de werkzaamheden betreffende
onderhoud van 114 woningen aan de Schouwstraat
t/m Lijzijde te Dronten in.
Destijds het eerste grootonderhoudsproject.
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H I S T O R I E
< 1988
Ook het kantoor van Woningbouwvereniging „Oost-Flevoland” is
met de tijd meegegaan. In 1988
was een verbouwing noodzakelijk.

> juni 1989
1e paal 30 seniorenwoningen in De
Heraldiek, Het Wapenschild en De
Kroon in Swifterbant.

> 1989
Woningbouwvereniging „Oost-Flevoland” kende
ook heel bijzondere momenten. De opening van
wooncentrum De Regenboog in 1989 gebeurde
door niemand minder dan Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Juliana. Een groots feest voor
alle bewoners die het gevoel hadden hun koningin
in het midden te hebben. Op dit moment is De
Regenboog / De Woonark in ontwikkeling tot een
compleet woonzorgcentrum.
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H I S T O R I E
><
1989

> oktober 1990
1e paal De Barrage
te Dronten, een
bouwproject voor
jongerenhuisvesting.

>> 1990
Het aanzicht op De
Barrage.

< 1990
Een feestelijke gelegenheid bij de opening
van het seniorencomplex Het Heraldiek /
Het Wapenschild, beveiligd wonen te Swifterbant, door loco- burgemeester W.J. Twisk.

> 1990
Henk van Wijk was directeur van Woningbouwvereniging „Oost-Flevoland” vanaf
1990 t/m 1996.

V e e r t i g

j a a r

O F W

s e p t e m b e r

2 0 0 9

57

Dronten Duurzaam over de drempel

H I S T O R I E
<>
1989

> oktober 1990
1e paal De Barrage
te Dronten, een
bouwproject voor
jongerenhuisvesting.

>> 1990
Het aanzicht op De
Barrage.

< 1990
Een feestelijke gelegenheid bij de opening
van het seniorencomplex Het Heraldiek /
Het Wapenschild, beveiligd wonen te Swifterbant, door loco- burgemeester W.J. Twisk.
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1990 t/m 1996.
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> oktober 1990
1e paal De Barrage
te Dronten, een
bouwproject voor
jongerenhuisvesting.

>> 1990
Het aanzicht op De
Barrage.

< 1990
Een feestelijke gelegenheid bij de opening
van het seniorencomplex Het Heraldiek /
Het Wapenschild, beveiligd wonen te Swifterbant, door loco- burgemeester W.J. Twisk.

> 1990
Henk van Wijk was directeur van Woningbouwvereniging „Oost-Flevoland” vanaf
1990 t/m 1996.
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H I S T O R I E
< 1994
In 1994 kende Woningbouwvereniging „OostFlevoland” voor die tijd een groot onderhoudsproject van 2212 woningen, verspreid
over de drie dorpen. Het project werd afgerond aan De Greente in Swifterbant.

> mei 1994
Tijdens het, voor die tijd groot onderhoud,
werd de 1000e woning gevierd.

> 1994
Vanaf de
oprichting
heeft Woningbouwvereniging
„Oost-Flevoland” een eigen
onderhoudsdienst.

> 1994

< 1994

25-jarig jubileum

25-jarig

receptie met

jubileum van

koninklijke onder-

Woningbouw-

scheiding voor

vereniging

penningmeester

„Oost-Flevo-

dhr. Renes,

land”.

voorzitter dhr.
Revet en directeur
dhr. Van Wijk.
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H I S T O R I E
< 1994
In 1994 kende Woningbouwvereniging „OostFlevoland” voor die tijd een groot onderhoudsproject van 2212 woningen, verspreid
over de drie dorpen. Het project werd afgerond aan De Greente in Swifterbant.

> mei 1994
Tijdens het, voor die tijd groot onderhoud,
werd de 1000ste woning gevierd.

> 1994
Vanaf de
oprichting
heeft Woningbouwvereniging
„Oost-Flevoland” een eigen
onderhoudsdienst.

> 1994

< 1994

25-jarig jubileum

25-jarig

receptie met

jubileum van

koninklijke onder-

Woningbouw-

scheiding voor

vereniging

penningmeester

„Oost-Flevo-

dhr. Renes,

land”.

voorzitter dhr.
Revet en directeur
dhr. Van Wijk.
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H I S T O R I E
> 1994

< 10 november

Toen OFW in 1994 25-jaar

1994

bestond, werd er flink ge-

Feestavond

feest door onze huurders.

ter ere van het

Door middel van loting

25-jarig jubi-

mochten 1.000 huurders

leum voor de

mee feesten en het werd

huurders in de

een geslaagde dag, waarbij

Meerpaal.

heel wat voetjes van de
vloer gingen.

> 1994
Bestuur en
medewerkers OFW
25-jarig
jubileum.

< november 1994
Overhandiging
voorzittershamer
door Wim Revet
aan Jan de Graaf.

> maart 1995
Opening
themacentrum
te Dronten.
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H I S T O R I E
> 1994

< 10 november

Toen Woningbouwvereniging

1994

„Oost-Flevoland” in 1994

Feestavond

25-jaar bestond, werd er flink

ter ere van het

gefeest door onze huurders.

25-jarig

Door middel van loting moch-

jubileum voor

ten 1.000 huurders mee fees-

de huurders in

ten en het werd een geslaagde

De Meerpaal.

dag, waarbij heel wat voetjes
van de vloer gingen.

> 1994
Bestuur en medewerkers Woningbouwvereniging
„Oost-Flevoland”
25-jarig jubileum.

< november 1994
Overhandiging
voorzittershamer
door Wim Revet
aan Jan de Graaf.

> maart 1995
Opening
themacentrum
te Dronten.
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H I S T O R I E
< 1996

< 22 mei 1996

Uitreiking

Walibi Flevo, voorheen Fle-

seniorenlabel

vohof, deed een eerbetoon

appartementen

aan de oprichter van de

De Wolken /

Flevohof; de heer Eshuis.

Het Zenit.

Zijn weduwe onthulde
een straatnaambord met
daarop zijn naam.

> 28 juni 1996

< v oktober 1996

Bouw De

Oplevering seni-

Wolken en

orencomplex De

Het Zenit te

Werf te Dronten en

Dronten.

uitreiking seniorenlabel.
V.l.n.r. Henk van
Wijk, Jan de Graaf
en Wim Revet.

< > december
1996
Afscheid Henk
van Wijk.
De nieuwe
directeur Truus
Sweringa wordt
voorgesteld.
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H I S T O R I E
< 1997

> 16 september 1997

Vanaf 1 januari 1997 is Truus

De nieuwe burgemeester Antonie

Sweringa directeur van OFW.

Gresel, werd benoemd tot burge-

Doordat de woningcorporaties

meester van Dronten. ’Een grote,

minder Haagse regels kregen

landelijke gemeente en daarnaast een

opgelegd, ontstond er ruimte

stukje verstedelijking in Dronten. Twee

voor nieuwe ontwikkelingen.

voorliefdes van mij komen er samen’,

Op de foto Truus Sweringa met

zo zei de burgemeester die daarvoor

het nieuwe logo van OFW.

burgmeester was van de Noord-Brabantse gemeente Sint Anthonis.

> 1 januari 1998

> 1998

De organisatie past zich aan zijn tijd,

Aan Het Erf, Het

en daar hoort ook een nieuwe naam

Gareel, Het Lamoen

bij. Woningbouwvereniging ,,Oost-Fle-

en De Teugel in Bid-

voland’’ heet voortaan Oost Flevoland

dinghuizen kregen 67

Woondiensten (OFW). Met deze naam

eengezinswoningen

denkt OFW beter vindbaar te zijn

in 1998 nieuwe daken,

voor woningzoekende en hoort bij de

extra isolatie, nieuwe

nieuwe visie van dienstverleningsge-

goten, dakramen en

richt denken.

voordeuren.

< 1998
Directeur Truus
Sweringa van Oost
Flevoland Woondiensten, overhandigt het eerste
bewonersblad OFW
Vizier.
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H I S T O R I E
< 1996
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H I S T O R I E
< 1997
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en daar hoort ook een nieuwe naam

dinghuizen, Het

bij. Woningbouwvereniging ,,Oost-Fle-

Gareel, Het Lamoen

voland’’ heet voortaan Oost Flevoland

en De Teugel kregen

Woondiensten (OFW). Met deze naam

67 eengezinswoningen
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in 1998 nieuwe daken,
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H I S T O R I E
< 1997

> 16 september 1997

Vanaf 1 januari 1997 is Truus

De nieuwe burgemeester Antonie

Sweringa directeur van OFW.

Gresel, werd benoemd tot burge-

Doordat de woningcorporaties

meester van Dronten. ’Een grote,

minder Haagse regels kregen

landelijke gemeente en daarnaast een

opgelegd, ontstond er ruimte

stukje verstedelijking in Dronten. Twee

voor nieuwe ontwikkelingen.

voorliefdes van mij komen er samen’,

Op de foto Truus Sweringa met

zo zei de burgemeester die daarvoor

het nieuwe logo van OFW.

burgmeester was van de Noord-Brabantse gemeente Sint Anthonis.

> 1 januari 1998

> 1998

De organisatie past zich aan zijn tijd,

Aan Het Plankenpad

en daar hoort ook een nieuwe naam

in Swifterbant

bij. Woningbouwvereniging ,,Oost-Fle-

bezit Oost Flevoland

voland’’ heet voortaan Oost Flevoland

Woondiensten negen

Woondiensten (OFW). Met deze naam

appartementen

denkt OFW beter vindbaar te zijn

voor alleenstaanden.

voor woningzoekende en hoort bij de
nieuwe visie van dienstverleningsgericht denken.

< 1998
Directeur Truus
Sweringa van Oost
Flevoland Woondiensten, overhandigt het eerste
bewonersblad OFW
Vizier.
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H I S T O R I E
< mei 1998
In 1998 zijn de woningen aan Het Erf,
Het Gareel Het Lamoen en De Teugel
in de wijk de Baan in Biddinghuizen
van nieuwe daken voorzien. De asbesthoudende golfplaten zijn vervangen en
ook zijn de woningen extra geïsoleerd
en zijn er nieuwe goten, dakramen en
voordeuren geplaatst.

> 1998

^ 1998

De nieuwe seniorenwoningen aan de Bazaltstraat

Wethouder ing. F.

en Gletsjerstraat in Swifterbant worden bijzondere

Nieuweland had de eer

woningen. Bij het ontwerp is tot in detail rekening

om met een flinke klap

gehouden met de doelgroep. Ook aan het milieu is

het startsein te geven voor

gedacht, er werd toen al energiezuinig gebouwd.

de bouw van 24 senioren-

Aan de Balzaltstraat verrijst een uniek complex waar-

woningen aan de Bazalt-

bij de toekomstige bewoners kunnen meedenken over

straat en Gletsjerstraat in

de invulling ervan. Ook zal het gebouw voorzien zijn

Swifterbant.

van een politiekeurmerk en seniorenlabel.

> 1998
In kerkcentrum De Hoeksteen in Swifterbant werd een informatiemiddag gehouden over het seniorenwoningen aan
de Bazaltstraat en Gletsjestraat in Swifterbant. Tijdens deze middag konden toekomstige bewoners kennis maken met
hun woning doormiddel van een virtuele rondleiding. Ook was er een proefopstelling gemaakt van de keukens en het
sanitair. Zo kon onder andere de hoogte van de toiletpot worden uitgeprobeerd.

Dronten Duurzaam over de drempel

76

V e e r t i g

j a a r

O F W

s e p t e m b e r

2 0 0 9

H I S T O R I E
< 1998

v 1999

Wethouder Anne Haverkort en directeur OFW Truus Sweringa stellen de

In het Koningingin Wilhelminabos bij Roggebot-

eerste zonneboiler in het werk en dat is tevens de start van het zonneboiler-

zand in de gemeente Dronten is een perceel vrij-

project dat destijds van start ging. Voor het behoud van de prachtige leefom-

gemaakt waar glazen zuilen zijn geplaatst met

geving voelt ook OFW zich terdege verantwoordelijk. In het beleid van de

daarop de namen van overledenen van deze

woningbouwvereniging wordt daarom zoveel mogelijk rekening gehouden

ziekte. Ook werd er een 50-jarige eik in een kuil

met ecologische aspecten. Hoe minder energie er in een huis gebruikt hoeft

gezet. Met het dichtgooien van die kuil ging de

te worden des te milieuvriendelijker is het huis en des te lager is het EPN-

aanplant van het eerste kankerherdenkingsbos

cijfer. Ook is het voor optimaal gebruik van zonneboilers bijvoorbeeld nodig

officieel van start. Initiatiefnemer is de Stichting

dat zonlicht de woning goed kan bereiken.

Nationale Boomfeestdag.

> 30 juni 1999
Prinses Margriet opende
Tarpania’s Hoeve, het vakantieverblijf voor kankerpatiëntjes in Swifterbant.
De hoeve beschikt over
een dierenverblijf, twee appartementen en gemeenschappelijke ruimten.

< november 1999
Bijna alle bewoners van het gloednieuwe seniorencomplex
aan de Bazalt- en Gletserjerstraat zijn naar dorpshuis De
Steiger in Swifterbant gekomen. En niet zonder reden, want
de laatste woning van een bijzonder project zou worden
opgeleverd.
Mevrouw Bouwmeester, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening van Volkshuisvesting van de provincie Flevoland overhandigde daar de laatste sleutel aan het echt paar Habekotté.
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H I S T O R I E
< 1999
Een enthousiaste groep huurders zet zich in voor bewonersparticipatie. Want dankzij de wet ‘Overleg huurders en verhuurders’ is
er een wettelijke basis voor bewonersparticipatie. De werkgroep
is bezig een belangenorganisatie van huurders op poten te zetten. Volgens de werkgroep is de huidige bewonersparticipatie
weinig effectief omdat ze niet echt betrokken bij hun wijk zijn.
Een huurdersorganisatie kan het juiste instrument zijn om de
kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.

< 1999
In 20 zelfstandige woningen rondom het wooncentrum De Regenboog werden in het najaar van 1998 Zorgarrangementen
gerealiseerd. In deze woning is men zelfstandig huurder van OFW maar kan er gebruik worden gemaakt van het zorgpakket van
De Regenboog.

v november 1999
Tijdens de laatste ledenvergadering van 24 november ’99 werd het groene licht gegeven voor de voorbereidingen van de omzetting van een vereniging naar een stichting. De juridische structuur van OFW is van oudsher die van een vereniging. De stichtingsvorm is een veel geschiktere rechtsvorm om in de moderne tijd de belangrijkste doelstelling te verwezenlijken; passende
woonruimte voor iedereen, ongeacht de dikte van zijn of haar portemonnee.

> november 1999
Van vereniging naar
stichting; het laatste
bestuur.
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H I S T O R I E
< 1999
Een enthousiaste groep huurders zet zich in voor bewonersparticipatie. Want dankzij de wet ‘Overleg huurders en verhuurders’ is
er een wettelijke basis voor bewonersparticipatie. De werkgroep
is bezig een belangenorganisatie van huurders op poten te zetten. Volgens de werkgroep is de huidige bewonersparticipatie
weinig effectief omdat ze niet echt betrokken bij hun wijk zijn.
Een huurdersorganisatie kan het juiste instrument zijn om de
kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.

< 1999
In 20 zelfstandige woningen rondom het wooncentrum De Regenboog werden in het najaar van 1998 Zorgarrangementen
gerealiseerd. In deze woning is men zelfstandig huurder van OFW maar kan er gebruik worden gemaakt van het zorgpakket van
De Regenboog.

v november 1999
Tijdens laatste ledenvergadering van 24 november ’99 werd het groene licht gegeven voor de voorbereidingen van de omzetting van een vereniging naar een stichting. De juridische structuur van OFW is van oudsher die van een vereniging. De stichtingsvorm is een veel geschiktere rechtsvorm om in de moderne tijd de belangrijkste doelstelling te verwezenlijken; passende
woonruimte voor iedereen, ongeacht de dikte van zijn of haar portemonnee.

> november 1999
Van vereniging naar
stichting; het laatste
bestuur.

Dronten Duurzaam over de drempel

86

V e e r t i g

j a a r

O F W

s e p t e m b e r

2 0 0 9

H I S T O R I E
< 1999
Nadat de woningen aan de Bazalt- en Gletsjerstraat in Swifterbant begin ’99 al het Politiekeurmerk Veilige Woning kreeg toebedeeld, is nu ook
de gehele wijk veilig verklaard. Om dat officieel
te bekrachtigen, werd door districtscommandant
Van Ewijk van de politie Flevoland het Politiekeurmerk Veilige Woonomgeving uitgereikt.
> 1999
Luchtfoto Biddinghuizen

> < april 2000
Een onderscheiding in de orde van Oranje-Nassau wordt
alleen uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de samenleving.
Dat geldt zeker voor bestuurslid Riek Blink en medewerker Rien Stuifzand. Beiden zijn van grote waarde voor de
gemeente Dronten en voor Oost Flevoland Woondiensten
in het bijzonder. Vandaar dat Koningin Beatrix hen met een
lintje bedankte voor hun inzet.

> 2000
Met 23 stemmen voor, 2 tegen en 3 onthoudingen stemde de
Algemene Ledenvergadering op 3 mei 2000 voor een statutenwijziging van OFW.
De procedure werd in gang gezet, waardoor Oost Flevoland
Woondiensten geen vereniging meer is maar een stichting
wordt. Zo ontstaat een transparantere organisatie waarin de
verantwoordelijkheden duidelijker zijn vastgelegd.
De doelstelling blijft echter hetzelfde.
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< 3 juli 2000
OFW veranderde van organisatiestructuur. De organisatie werd een
stichting in plaats van vereniging. Directeur Truus Sweringa werd benoemd als directeur-bestuurder (en verving hiermee het Bestuur). Er
werd een Raad van Commissarissen geinstalleerd die de rol van de
Raad van Toezich overnam. Deze Raad van Commmissarissen krijgt
eigenlijk de rol van ‘strenge’ vriend van de directeur-bestuurder naast
een aantal wettelijke taken zoals het goedkeuren van de begroting op
de sociale doelstelling. V.l.n.r. Jan de Graaf, Peter Schouten, Marijke
Heite, Herman Nijhoff, Hugo Kramer ontbreekt op deze foto.

< 2000
De vertrekkende leden van het oude bestuur ( Theo Smeijer,
Laurens Schouwenaar, Wim Grimberg) en de vertrekkende
leden van de Raad van Toezicht (Nanne Nanninga, Dick van
Genne, Bert Rook, Adriaan Timmers) ontvingen voor hun
inzet voor de woningbouwvereniging een corporatiepenning.

> 2000
De oprichting van de Huurdersvereniging OFW
(HV OFW) is in juni 2000 een feit.

< oktober 2000
OFW bestond 30 jaar en initieerde een wijkopruimactie, waarbij kinderen
van 13 basisscholen meededen aan het opruimen van de wijken.
Op 18 oktober 2000 ging de opruimactie van start. Gekleed in een groen
jack met bijpassende pet en gewapend met containers trok de ‘groene
brigade’ door de dorpen om het zwerfvuil te verzamelen. OFW laat met
deze buurtactie zien dat door de verandering van de structuur (van vereniging naar stichting) er nieuwe fundamenten gecreerd zijn.
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> 2000
De oprichting van de Huurdersvereniging OFW
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< oktober 2000
OFW bestond 30 jaar en initieerde een wijkopruimactie, waarbij kinderen
van 13 basisscholen meededen aan het opruimen van de wijken. Op %
oktober 2000 ging de opruimactie van start. Gekleed in een groen jack
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> 2000
Als onderdeel van het wijk en buurtbeheer in de drie dorpen Dronten,
Swifterbant en Biddinghuizen ging er op 5 oktober 2000 een wijkopruimactie van start. Dertien basisscholen deden aan deze dag mee. Gekleed
in een groen jack met bijpassende pet en gewapend met containers trok
de ‘groene brigade’ door de dorpen om het zwerfvuil te verzamelen.
OFW wil met de buurtactie laten zien dat de verandering van structuur
(van vereniging naar stichting) niet ten koste gaat van de maatschappelijke betrokkenheid van de corporatie.

> < januari 2001
Op maandag 8 januari is Oost Flevoland
Woondiensten begonnen met een grote
onderhoudsbeurt van de woningen aan de
Lucernehof in Biddinghuizen.
Alle huurwoningen worden grondig opgeknapt. Bijzonder aan deze onderhoudsbeurt is dat de huurders zelf de kleur van
hun woning mochten bepalen.

> 2001

< juni 2001

In juni 2001 is de bouw van een uniek

Op maandag 11 juni vervullen Wethou-

project van start gegaan; de bouw van

der J. K Holthuis en Truus Sweringa,

de eerste levensloopwoningen aan de

directeur-bestuurder OFW, de functie

Eurosingel in Dronten in opdracht van

van heimachinist. Samen geven ze

OFW.

het startsein voor de bouw van de 57

Zowel de huur- als koopwoningen

levensloopwoningen aan de Eurosin-

zijn zo ontworpen, dat ze geschikt

gel in opdracht van OFW. De verwach-

zijn voor bewoners van alle leeftijden;

ting is dat de eerste woningen medio

zogenoemde levensloopwoningen.

maart 2002 zullen worden opgeleverd.
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> 2001

v november 2001

Stichting Philadelpia Zorg is een

Op 16 november 2001 werden de nieuwe

landelijke organisatie die begeleiding,

wijkposten in Biddinghuizen, Switerbant

zorg en hulp biedt aan ongeveer 7.000

en Dronten geopend. Deze kantoren wor-

mensen met een handicap en anderen

den door de inwoners van de drie dorpen

die zorg nodig hebben, zodat zij zo

en door verschillende instanties gebruikt.

zelfstandig mogelijk vorm kunnen

Burgemeester T. Gresel daalde af vanuit

geven aan hun leven. In Dronten huurt

de kerktoren ter ere van de opening van de

de stichting drie woningen aan de

wijkposten in de dorpskernen.

Rozemarijn.

< 2001
Studeren in Dronten kan onder andere aan de Christelijke Agrarische Hogeschool. Naast de eigen campus van de CAH kunnen de studenten zich ook huisvesten in een van de bijna 50 studentenwoningen van OFW elders in Dronten.

> Als er een kamer vrijkomt in een van de studentenhuizen mogen de studenten
zelf een nieuwe kandidaat aandragen bij OFW. Zo heeft elke student een individueel huurcontract met OFW. Een goed systeem, want zo kunnen de bewoners
er zelf voor zorgen dat nieuwe huisgenoten in de groep passen.
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< februari 2002
Op 20 februari 2002 werd de
1.500ste HR-ketel in een woning
aan de Lucernehof in Biddinghuizen geplaatst. Voor deze gelegenheid kregen de monteurs van
Feenstra hulp van de wethouder,
Anne Haverkort, en directeurbestuurder van Oost Flevoland
Woondiensten, Truus Sweringa.

< april 2002

^ februari 2002

OFW (directeur-bestuurder Truus Sweringa) en de gemeente

Op 27 februari 2002 luidde wethouder

Dronten (wethouder Bauke Braaksma) onderhouden goede

Anton Schutter het project in voor

contacten. Beide partijen willen zich inzetten voor het

verbetering van de woonomgeving in

woongenot van zoveel mogelijk mensen die in de gemeente

de wijk Kruizemunt, door samen met

Dronten wonen. De goede samenwerking werd in een conve-

bewoner mevrouw Van Schepen de

nant vastgelegd. Daarin werden de afspraken beschreven op

eerste heg in de wijk te planten.

terreinen als samenwerking en communicatie, taken en verantwoordelijkheden, herstructurering van bestaande wijken
en nieuwbouw en projectontwikkeling.

> 16 juli 2002
De eerste steenlegging voor appartementencomplex Het
Tussendek. Onder grote belangstelling van toekomstige
bewoners, pers en een vertegenwoordiging van gemeente
en huurdervereniging werd de eerst steen gelegd voor
Het Tussendek. Met Het Tussendek zullen voor het eerst
in het centrum van Dronten seniorenwoningen worden
gebouwd. Omdat er behoefte is aan verschillende, voor
ouderen geschikte woningen, is bij Het Tussendek gekozen voor een mix van koop- en huurwoningen.
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< 2002
Op donderdag 28 februari werd de eerste nieuwbouwwoning van
OFW in Dronten-West opgeleverd. Een heuglijk feit, aangezien het de
eerste levensloopwoning is in de gemeente Dronten. Wethouder, de
heer Holthuis, verricht de officiële handeling en opent deze dag samen met bewoonster mevrouw Van Staveren haar levensloopwoning.

> 28 mei 2002
Stichting Coloriet en Oost Flevoland Woondiensten startten samen met de ontwikkeling van een woonzorgzone rond De Regenboog in Dronten. ‘De Regenboog en
De Woonark: van Wooncentrum naar Woonzorgcomplex’. Dat was de naam van een
rapport dat is verschenen. Het rapport betekende de afronding van de eerste fase
van het onderzoek naar de mogelijkheden om rond de Woonark en De Regenboog
wonen met zorg te combineren. Directeur-bestuurder OFW, Truus Sweringa en directeur van stichting Coloriet, Anneke Groenenberg, overhandigden het rapport aan
wethouders Hillebrand Koning en Bauke Braaksma.

< juli 2002
Het eerste blok van het nieuwe studentencomplex de Christelijke Agrarische
Hogeschool Dronten wort in een recordtempo neergezet. Het is donderdag 11
juli, nog voor de bouwvakantie, opgeleverd. Het complex bestaat uit zes blokken, ieder met 25 kamers en het biedt ruimte aan 150 studenten. OFW beheert
het complex.

> De heer Noorman, vervanger van staatssecretaris Remkes van VROM, verricht
de laatste handeling aan het eerste blok woningen. Hij metselt vakkundig de
laatste voegen van de gevelsteen die is voorzien van een inschrift.
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< 2002
De realisatie van appartementencomplex Het Tussendek is
een stap dichterbij gekomen. Eind mei presenteerde OFW
de informatiebrochures, voor zowel de huur- als de koopappartementen. De eerste exemplaren werden overhandigd aan
wethouder Hillebrand Koning van Volkshuisvesting.

> juli 2002
Dinsdag 2 juli werd officieel gestart met de bouw
van het appartementencomplex Het Tussendek. De
eerste steen wordt onthuld door Jan de Graaf, Bauke
Braaksma en Hillebrand Koning. In een later stadium
wordt de steen naast de entree ingemetseld om zo
een blijvende herinnering te vormen.

< 2003
Oeverloper.

> 21 mei 2003
Wethouder Hillebrand Koning opende een
proefwoning aan De Stag. Meer dan 200 woningen in
De Boeg in Dronten werden gemoderniseerd.
De modelwoning geeft een beeld van wat de
bewoners kunnen verwachten.
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veertig
Denken

jaar

vanuit oplossingen en

successen zichtbaar maken

Door: Alex van Doorn AA, manager bedrijfsvoering OFW

Wat vind ik nu opvallend aan Dronten? Er is zoveel ruimte, veel

dalisme werken gemeente, politie en OFW al goed samen. De tijd van

groen en geen hoogbouw. Dronten is nog overzichtelijk en heeft nog

zachte heelmeesters ligt gelukkig achter ons. Wat volgens mij ook

een kleinstedelijk of dorps karakter. De economische bedrijvigheid in

landelijk gezien uniek is in Dronten, is dat er jaarlijkse buurtschou-

Dronten is nog te beperkt. Veel Drontenaren rijden dagelijks op en

wen worden uitgevoerd. Signaleren in de buurt wat er niet goed gaat

neer naar hun werk in bijvoorbeeld de Randstad.

en beter kan en er een vervolg aan geven.

Voor een duurzame ont-

Een duurzame samenleving betekent ook dat je

Voor een duurzame ontwikkeling zou het goed zijn

wikkeling zou het goed

mensen aanspreekt op hun eigen verantwoorde-

dat meer bedrijven zich in Dronten vestigen, maar

zijn dat meer bedrijven

lijkheid, mensen stimuleert om zo snel mogelijk

ook dat bestaande bedrijven geen grote belemme-

zich in Dronten vestigen,

uit een werkloosheidsituatie te komen en voortij-

ringen vinden om uit te breiden. Bereikbaarheid

maar ook dat bestaande

dige schooluitval zoveel mogelijkheid wordt voor-

via de weg en de trein is hiervoor een vereiste.

bedrijven geen grote

komen. Het sociale vangnet is immers bedoeld om

Een goed vestigingsklimaat is ook een belangrijke

belemmeringen vinden

diegene, die vanwege bijzondere omstandigheden

randvoorwaarde. Meer werkgelegenheid betekent

om uit te breiden.

het echt nodig heeft, zekerheid te bieden.

ook dat mensen een sterkere binding met Dronten
krijgen.

Samen werken aan een duurzame samenleving betekent dat bewoners(organisaties), ouderenbonden, dorpsbelangen,

Een kansrijke woon- en leefomgeving begint met een goede woning

organisaties uit het maatschappelijk middenveld, zoals OFW, en de

en een prettige woon- en leefomgeving voor een ieder. In de wonin-

gemeente, samen aan de gang moeten gaan. Op een kleinschalige,

gen heeft OFW de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Maar dat is

overzichtelijke en doelgerichte wijze. Niet alleen praten, maar ook

niet het enige. Samenleven betekent dat mensen respectvol (voor de

doen. Niet vanuit hokjes denken, maar integraal willen kijken. Den-

leefgewoonten en achtergrond van anderen) en sociaal met elkaar

ken vanuit oplossingen en successen zichtbaar maken.

omgaan en elkaar kunnen aanspreken op ongewenst gedrag.
Voor diegene die zich ongewenst gedragen zijn duidelijke grenzen

De dynamiek die Dronten de afgelopen vijftig jaar heeft laten zien,

nodig. Bijvoorbeeld bij ernstige burenoverlast, wietplantages en van-

geeft mij het volste vertrouwen dat er nog veel bereikt gaat worden.
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< mei 2003
Na de sloopwerkzaamheden aan de Granietstraat,
werd er begonnen met de nieuwbouw en renovatie
van De Greente in Swifterbant.

> 24 juni 2003
Mevrouw De Laat, de eerste bewoonster van het
seniorenappartementencomplex Het Tussendek in
Dronten, krijgt een felicitatie uit handen van Aart van
den Hoorn. Hij was destijds Hoofd Beheer bij OFW.

< 18 september 2003
Het hoogste punt van de nieuwe levensloopwoningen aan de Lange Streek in de
Greente Noord werd bereikt. Traditiegetrouw deelde de aannemer pannenbier
uit aan de bouwvakkers bij het bereiken
va het hoogste punt. Daarom kregen de
genodigden een fles pannenbier met een
bijzonder etiket van de wijk erop.

< 2 oktober 2003
OFW behaalt in één keer het KWH-label. Nooit eerder lukte het een corporatie om het kwaliteitslabel bij de eerste meting al te bemachtigen en dan
ook nog binnen een half jaar en zonder nulmeting. Michael de Rooij van
KWH reikt aan directeur-bestuurder Truus Sweringa het KWH-label uit.

> oktober 2003
Het is een vreemd gezicht zo’n gestripte woning, maar na het vakkundig
aanbrengen van metsel- en voegwerk, zien de woningen aan de Koolzaadhof er weer aantrekkelijk uit.
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Het is een vreemd gezicht zo’n gestripte woning, maar na het vakkundig
aanbrengen van metsel- en voegwerk, zien de woningen aan de Koolzaadhof er weer aantrekkelijk uit.

Dronten Duurzaam over de drempel

116

V e e r t i g

j a a r

O F W

s e p t e m b e r

2 0 0 9

H I S T O R I E
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werd er begonnen met de nieuwbouw en renovatie
van De Greente in Swifterbant.

> 24 juni 2003
Mevrouw De Laat, de eerste bewoonster van het
seniorenappartementencomplex Het Tussendek in
Dronten, krijgt een felicitatie uit handen van Aart van
den Hoorn. Hij was destijds Hoofd Beheer bij OFW.

< 18 september 2003
Het hoogste punt van de nieuwe levensloopwoningen aan de Lange Streek in de
Greente Noord werd bereikt. Traditiegetrouw deelde de aannemer pannenbier
uit aan de bouwvakkers bij het bereiken
va het hoogste punt. Daarom kregen de
genodigden een fles pannenbier met een
bijzonder etiket van de wijk erop.

< 2 oktober 2003
OFW behaalt in één keer het KWH-label. Nooit eerder lukte het een corporatie om het kwaliteitslabel bij de eerste meting al te bemachtigen en dan
ook nog binnen een half jaar en zonder nulmeting. Michael de Rooij van
KWH reikt aan directeur-bestuurder Truus Sweringa het KWH-label uit.

> Oktober 2003
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aanbrengen van metsel- en voegwerk, zien de woningen aan de Koolzaadhof er weer aantrekkelijk uit.
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H I S T O R I E
< 2003

< 18 december 2003

Bijzonder bij het

Gedeputeerde Andries Greiner

project in de Kool-

monteert het nieuwe num-

zaadhof was dat de

merbordje op de gevel van

bewoners zelf de

de Touwslagerstraat bij de

kleur van het met-

oplevering van het eerste blok

selwerk van hun

woningen in Dronten Centrum

woning mochten

Noord. Dit project was een van

kiezen.

de eerste moderniseringsprojecten van OFW.

> 2003
Personeel
OFW.

> 2003

> 2004

Jonge mensen

Nadat in oktober 2003

krijgen bij OFW

het project De Boeg van

alle kansen om

start ging was de volgende

werkervaring op te

fase het monteren van

doen. Via stages,

een nieuwe achtergevel.

projecten en afstu-

Ook de voorgevels werden

deerplaatsen.

vervangen en dezelfde
dag nog werden er nieuwe
voorgezet.
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H I S T O R I E
< 24 maart 2004
Met het slaan van de eerste paal van het gezondheidscentrum in Dronten-West ging januari 2004 de scholenwedstrijd
‘Veiligheid in de bouw’ van start. Alle +/- 800 kinderen van
de drie tegenoverliggende basisscholen deden mee. Op
woensdag 24 maart werden de winnaars bekend gemaakt. De
prijswinnaars mochten na afloop samen de vlag hijsen ter ere
van het bereiken van het hoogste punt van het gezondheidscentrum.

> 2004
Toen de werkzaamheden aan de
Touwslagerstraat en omgeving
volledig waren afgerond trakteerde
OFW de bewoners en betrokken
relaties op een feestelijke bijeenkomst. Het werd een drukke en
geslaagde dag.

< > 29 april 2004
Het hoogste punt van het
nieuwbouwproject Warmondehof in Dronten werd
bereikt. Ter ere hiervan
plaatsten wethouders Sybe
de Graaf en Annie Haverkort de eerste dakpannen
onder luid applaus van de
studenten.
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H I S T O R I E
< 7 mei 2004
Op vrijdag 7 mei werden de eerste
woningen in de wijk De Greente
Noord officieel opgeleverd: met ondersteuning van de mensen van wijk- en
buurtbeheer waren de wethouder Sybe
de Graaf en Bauke Braaksma graag
bereid gezamenlijk de eerst hagen aan
te planten om de wijk er aantrekkelijk
uit te laten zien.

< > 25 mei 2004
In januari 2004 startte OFW met een ingrijpende facelift van 44 woningen aan De
Oeverloper in Dronten Noord. De woningen
kregen een flinke opknapbeurt waarbij het
vernieuwen van de buitenschil het meest opvallend was. Op maandag 29 november werd
de afronding gevierd. Alle bewoners waren uitgenodigd en werden er zelfs een paar zwarte
pieten gesignaleerd…

< 2004
Voor het allermooiste ontwerp van het verkeersbord werd ook nog
een zogenaamde ‘ultieme winnaar’ gekozen. Dat was het ontwerp
van Mike Kriek uit groep 8 van de Dukdalf. Dit bord is echt gemaakt.
Een daadwerkelijke bijdrage aan het thema veiligheid op de bouw!

> 26 mei 2004
De renovatie van de 95 woningen in Dronten Centrum Noord is afgerond. Wethouder Sybe de Graaf levert het project feestelijk op door
het inzaaien van het grasveld.
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H I S T O R I E
< 7 mei 2004
Op vrijdag 7 mei werden de eerste
woningen in de wijk De Greente
Noord officieel opgeleverd: met ondersteuning van de mensen van wijk- en
buurtbeheer waren de wethouder Sybe
de Graaf en Bauke Braaksma graag
bereid gezamenlijk de eerst hagen aan
te planten om de wijk er aantrekkelijk
uit te laten zien.

< > 25 mei 2004
In januari 2004 startte OFW met een ingrijpende facelift van 44 woningen aan De
Oeverloper in Dronten Noord. De woningen
kregen een flinke opknapbeurt waarbij het
vernieuwen van de buitenschil het meest opvallend was. Op maandag 29 november werd
de afronding gevierd. Alle bewoners waren uitgenodigd en werden er zelfs een paar zwarte
pieten gesignaleerd…

< 2004
Voor het allermooiste ontwerp van het verkeersbord werd ook nog
een zogenaamde ‘ultieme winnaar’ gekozen. Dat was het ontwerp
van Mike Kriek uit groep 8 van de Dukdalf. Dit bord is echt gemaakt.
Een daadwerkelijke bijdrage aan het thema veiligheid op de bouw!

> 26 mei 2004
De renovatie van de 95 woningen in Dronten Centrum Noord is afgerond. Wethouder Sybe de Graaf levert het project feestelijk op door
het inzaaien van het grasveld.
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H I S T O R I E
< 23 juni 2004
Nadat een woning aan de Karveelstraat in Dronten na
ruim 40 jaar wonen werd opgezegd moest de woning
worden gemoderniseerd. OFW en het Almere College
besloten het samen uit te voeren. Als leertraject gingen 17
leerlingen van de opleiding bouwkunde aan de slag. Wethouder Westmaas verrichte de oplevering van de woning.

< augustus 2004
Het nieuwe gezondheidscentrum in Dronten
West, genaamd Beursplein, is in gebruik genomen. De bouw ging vlug; binnen een half jaar
tijd. OFW is – samen met de apotheek – eigenaar
van het gezondheidscentrum. De overige partijen
huren van OFW.

> augustus 2004
In februari 2004 werd gestart met
de nieuwbouw voor de Warmonderhof en in minder dan een half jaar
tijd is het gebouw klaar. Het nieuwe
onderkomen voor de studenten van
de middelbare beroepsopleiding
voor biologisch dynamische landen tuinbouw in Dronten is meer
dan fraai te noemen.

Dronten Duurzaam over de drempel

130

V e e r t i g

j a a r

O F W

s e p t e m b e r

2 0 0 9

H I S T O R I E
> 10 september 2004
Een feestelijke dag ter ere van
de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum in Dronten
Centrum. Wethouder Braaksma
verleende zijn medewerking bij
het slaan van de eerste paal. Samen met apotheker Bert Ruben
en huisarts Cor van der Ree
werd dit vakkundig uitgevoerd.

< 29 september 2004

^ 15 september 2004

Het wijkontwikkelingsplan

Stichting De Reeve realiseerde in sa-

voor De Boeg in Dronten was

menwerking met OFW en SBH Archi-

een ingrijpend project, maar

tecten een nieuw dienstencentrum en

de complete metamorfose

een woonvoorziening aan De Morinel

mocht er zijn. Als feestelijke

in Dronten. Gedeputeerde de heer J.

afsluiting werd een wijkfeest

Bos sloeg de eerste paal. Het was een

door OFW georganiseerd.

bijzonder exemplaar. De jonge cliënten

Speciaal voor de kinderen was

van De Reeve hadden de paal versierd

er een ballonnenwedstrijd.

met handafdrukken van verf.

> 20 januari 2005
In 2005 bouwde OFW drie appartementengebouwen
met daarin 105 studentenkamers voor het CAH. Door
goede samenwerking met bouwbedrijf Salverda was
het mogelijk om goed en snel te bouwen. Hoewel de
studenten er al in augustus 2004 hun intrek hadden
genomen, kwam burgemeester Aat De Jonge van
de gemeente Dronten op donderdag 20 januari de
aangeboden plaquette in de recreatieruimte van het
nieuwe complex onthullen.
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> 26 mei 2005
Ter gelegenheid van de oplevering
van de 18 huur- en 8 koopwoningen in Dronten-West werd er
een ballonvaart verloot onder de
nieuwe bewoners. Na de loting
mochten enkele van hen een
vlucht maken boven Dronten in
een heteluchtballon aangeboden
door Plegt Vos Wonen.

> 1 juni 2005

^ 26 mei 2005

Feestelijke oplevering van de 18

De oplevering van de wo-

huurwoningen in plan De Herten-

ningen aan De Munten 3 in

kamp. Wethouder Annie Haverkort

Dronten West. Wethouder

bracht Swifterbant graag een

Siebe de Graaf plantte toe-

bezoek voor deze officiële opleve-

passelijk ‘Penningkruid’ in

ring. Aan het tegenoverliggende

een van de tuinen als teken

dierenpark werd een kruiwagen

voor de oplevering.

voer aangeboden.

> januari

< januari 2006

2006

Op de leerlingbouwplaats in

Start bouw

Dronten worden leerlingen in de

Boeg.

praktijk opgeleid tot bouwvakker
of timmerman. OFW vindt het
belangrijk dat jongelui dit vak goed
leren, zodat er ook later ervaren
vakmensen zijn. Op de foto staan
de leerlingen van de leerlingbouwplaats in De Boeg.
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vakmensen zijn. Op de foto staan
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vlucht maken boven Dronten in
een heteluchtballon aangeboden
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H I S T O R I E
< > 2 maart 2006
De modernisering van de 73
woningen in de Buitenhof
te Swifterbant werd officieel
afgesloten. Wethouder de
Graaf onthulde een kunstwerk,
dat Leerlingen van het Almere
College in Dronten in opdracht
van OFW hebben gereproduceerd.

> 31 augustus 2006
Wethouder van Volkshuisvesting, Hillebrand
Koning, sloeg de eerste paal van de nieuwbouwwijk De Gilden in Dronten West. In deze
1e fase werden ruim 250 woningen gebouwd.

< 2006

> 2007

De kernactiviteit van

Op 17 januari 2007 was Minister

OFW is er voor te

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

zorgen dat mensen

Ordening en Milieubeheer, de heer

goed wonen tegen een

Winsemius op bezoek bij OFW.

aanvaardbare prijs in

De minister had met interesse het

een leefbare buurt of

duurzaamheidverslag van OFW

wijk en in een kansrijke

gelezen en toonde zich onder

omgeving.

de indruk van de reeds bereikte
resultaten.
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H I S T O R I E
> maart 2007

v 9 mei 2007

Dorpsbelangen Biddinghuizen vond dat er

Tijdens deze prachtige dag

wat moest gebeuren met de voorzieningen in

werd de eerste paal geslagen

het dorp en heeft daarom een initiatiefgroep

van het gebouw De Woonark,

opgericht voor de ontwikkeling van een Multi-

waarvan in 2009 de eerste ap-

functioneel Centrum (MFC) in Biddinghuizen

partementen werden opgele-

(nu MFG; MultiFunctioneel Gebied).

verd.

< > 20 juni 2007
De bouw van de huurappartementen in de Boeg werd
officieel afgesloten met de feestelijke onthulling van drie
bijzondere wandsculpturen ontworpen door kunstenaars
Annette Boven en Jenny Visscher van JA Kunstcollectief.
Eildert Kuiken, winnaar Nederlandse bouw- en infrakampioenschappen, voerde ter voorbereiding op de wereldkampioenschappen in Japan, onder begeleiding van een
vakman het werk uit. De kunstwerken kregen de namen
Deining, Branding en Kust.
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^ 4 juli 2007

> v september 2007

De modernisering van 54

Bij het project ‘Leren werken in de wijk’ was OFW

woningen in Biddinghuizen

nauw betrokken. Het project vond plaats in Bid-

Centrum werd feestelijk

dinghuizen en het doel was om mensen die lang-

afgesloten. Jennie Brandsma,

durig werkloos zijn, mee te laten werken aan het

voorzitter van Dorpsbelangen

verbeteren van de leefomgeving van de woonwijk

Biddinghuizen “ontkurkte” een

Biddinghuizen centrum. Door dit project deden

megagrote champagnefles om

mensen werkervaring op, kwamen zij in aanraking

te “toosten” op wederom een

met de mensen in de buurt en leerden zij het

geslaagde modernisering.

ritme van werken oppakken.

> 23 november 2007
De modernisering van de
Walvisstraat en omgeving
werd officieel afgesloten.
Daarom organiseerde
OFW samen met de
leerlingen van het ROC en
de praktijkschool voor alle
omwonenden een feestje
in de Commandeurstraat.
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< 9 mei 2007
Tijdens deze prachtige dag
werd de eerste paal geslagen
van het gebouw De Woonark,
waarvan in 2009 de eerste appartementen werden opgeleverd.

> v 20 juni 2007
De bouw van de huurappartementen in de Boeg werd officieel afgesloten met de
feestelijke onthulling van drie bijzondere wandsculpturen ontworpen door kunstenaars Annette Boven en Jenny Visscher van JA Kunstcollectief. Eildert Kuiken, winnaar Nederlandse bouw- en infrakampioenschappen, voerde ter voorbereiding op de
wereldkampioenschappen in Japan, onder begeleiding van een vakman het werk uit.
De kunstwerken kregen de namen Deining, Branding en Kust.

> maart 2007
Dorpsbelangen Biddinghuizen
vond dat er wat moest gebeuren met de voorzieningen in
het dorp en heeft daarom een
initiatiefgroep opgericht voor
de ontwikkeling van een Multifunctioneel Centrum (MFC)
in Biddinghuizen (nu MFG;
MultiFunctioneel Gebied).
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^ 4 juli 2007
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durig werkloos zijn, mee te laten werken aan het

afgesloten. Jennie Brandsma,

verbeteren van de leefomgeving van de woonwijk

voorzitter van Dorpsbelangen

Biddinghuizen centrum. Door dit project deden

Biddinghuizen “ontkurkte” een

mensen werkervaring op, kwamen zij in aanraking

megagrote champagnefles om

met de mensen in de buurt en leerden zij het

te “toosten” op wederom een

ritme van werken oppakken.

geslaagde modernisering.

> 23 november 2007
De modernisering van de
Walvisstraat en omgeving
werd officieel afgesloten.
Daarom organiseerde
OFW samen met de
leerlingen van het ROC en
de praktijkschool voor alle
omwonenden een feestje
in de Commandeurstraat.
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> januari 2008

v april 2008

OFW is vooruitstrevend op

Tien enthousiaste bewoners van de Fruithof in Bid-

het gebied van duurzaam-

dinghuizen zorgen ervoor dat vijf grote bloembakken

heid. Truus Sweringa,

steeds gevuld zijn met kleurige beplanting. Het is een

directeur-bestuurder van

voorbeeld van hoe bewoners samen de verantwoorde-

OFW, is daarom uitgeroe-

lijkheid voor hun straat op zich kunnen nemen. Met

pen tot corporatiedirecteur

dit idee wonnen de bewoners de prijsvraag die was

2007. Zij krijgt hier de bij-

uitgeschreven door de Gemeente Dronten, Dorpsbe-

behorende award uitgereikt

langen en OFW in het kader van het project Leefbaar-

van Minister Vogelaar.

heid.

< 17 mei 2008
Minister Ella Vogelaar
van wonen, wijken
en integratie bezocht
Biddinghuizen waar de
duizendste gemoderniseerde woning van
OFW officieel werd
opgeleverd.

< 17 mei 2008
Minister Ella Vogelaar die op 17 mei 2008 Biddinghuizen bezocht trok daar het winnende lot voor de verloting van een schoolreisje. Deze werd verloot onder
alle basisschoolkinderen in Biddinghuizen.
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H I S T O R I E
< > 5 juni 2008
Truus Sweringa, directeurbestuurder OFW, kreeg uit
handen van Minister Vogelaar
de NET-Trofee (Nationale
Energie Toekomst – Trofee).
Een waardering voor de inzet
van OFW op het gebied van
duurzaamheid.

< 2008
De modernisering van De Oost, de Lijzijde en de Werfstraat werd feestelijk afgesloten in de Kajuit, in de recreatieruimte van seniorencomplex Het Tussendek. Alle
bewoners van de gemoderniseerde woningen waren uitgenodigd. Ook kregen de
bewoners een cadeautje als dank voor de medewerking tijdens de verbouwing.

> 30 juni 2008
Wethouder Hillebrand Koning laat samen met een meisje uit de buurt een tros
ballonnen op met daaraan de huisnummers van de dertig nieuwe woningen in de
Gilden. Dit ter ere van de officiële oplevering van het eerste deel van de Gilden.

< 31 oktober 2008

> 2008

Manager Wonen, Martin

De winnaars

Bleienburg, verblijde de be-

gebruikten de

woners De Killick met een

waardeche-

cheque van 1000 euro en

que voor de

een bos bloemen omdat zij

aanschaf van

het beste tuinplan hadden.

schuttingen.

Hiermee konden zij hun
tuinplan uitvoeren.
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H I S T O R I E
< > 5 juni 2008
Truus Sweringa, directeurbestuurder OFW, kreeg uit
handen van Minister Vogelaar
de NET-Trofee (Nationale
Energie Toekomst – Trofee).
Een waardering voor de inzet
van OFW op het gebied van
duurzaamheid.

< 2008
De modernisering van De Oost, de Lijzijde en de Werfstraat werd feestelijk afgesloten in de Kajuit, in de recreatieruimte van seniorencomplex Het Tussendek. Alle
bewoners van de gemoderniseerde woningen waren uitgenodigd. Ook kregen de
bewoners een cadeautje als dank voor de medewerking tijdens de verbouwing.

> 30 juni 2008
Wethouder Hillebrand Koning laat samen met een meisje uit de buurt een tros
ballonnen op met daaraan de huisnummers van de dertig nieuwe woningen in de
Gilden. Dit ter ere van de officiële oplevering van het eerste deel van de Gilden.

< 31 oktober 2008

> 2008

Manager Wonen, Martin

De winnaars

Bleijenburg, verblijde de

gebruikten de

bewoners van De Killick

waardeche-

met een cheque van 1000

que voor de

euro en een bos bloe-

aanschaf van

men omdat zij het beste

schuttingen.

tuinplan hadden. Hiermee
konden zij hun tuinplan
uitvoeren.
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c o n ta c t m e t e l k a a r ”

Door: ir. Mohamed el Haroui, inwoner van Dronten

Met een beetje geluk bereik ik over een dik jaar ook mijn 40e jaar.

Bij het bedenken van nieuwe wijken moet het mogelijk zijn voor de

Als kind van vier kwam ik uit het bergachtige landschap van Marokko

mensen om eenvoudig contact te leggen met elkaar. Zorg ervoor dat

naar de platte Nederlandse polder. Gedurende mijn leven ben ik via

er diversiteit in de woonwijken ontstaat.

wat omzwervingen toch weer terecht gekomen in Dronten. Waarom?

Zowel de gemeente als de woningstichting kunnen daarin sturen.

Omdat de open mentaliteit van de Drontenaren, de rust en de ruimte

Zorg dat zowel huur- als koopwoningen, goedkope, dure woningen

mij wel aanspraken.

en maatschappelijke voorzieningen worden gerealiseerd in dezelfde
wijk. Wederzijdse verdraagzaamheid, tolerantie en het respecteren

In principe zijn we allemaal ‘nieuwkomers’. Nieuwkomers die het

van culturele en religieuze overtuigingen zijn van groot belang voor

ook allemaal zelf maar moesten ontdekken. Dat merk je het meest

integratie in Dronten en voor de sociale cohesie.

aan hoe de mensen in Dronten met elkaar in contact treden en met elkaar omgaan. In contact tre-

Dat geeft misschien wel

Er moet veel steviger worden ingezet op het ver-

den is voor mij het belangrijkste boodschap voor

aan dat de Drontenaren

groten van wederzijdse kennis van en begrip voor

een sociaal en duurzaam Dronten.

ook voor zichzelf kun-

de diverse culturele en religieuze achtergronden en

We stellen ons open voor anderen, voor andere

nen denken en vooral

op het stimuleren van onderling contact en inter-

ideeën en inzichten.

nuchter zijn.

culturele dialoog. Het stimuleren van onderlinge
kennismaking en contact helpt bij een veel realisti-

De verharding in de afgelopen jaren van de maat-

scher (vaak positievere) wederzijdse beeldvorming

schappij en van het politieke debat in verband met de integratie van

en bij het vergroten van wederzijds respect. Daarbij moet er meer

mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond, lijkt

samenwerking worden gezocht met de allochtone gemeenschap, bij-

nog geen negatief effect te hebben op verhoudingen op school, de

voorbeeld met (belangen)organisaties, moskeeën en dergelijke.

werkvloer of op straat in Dronten. Dat geeft misschien wel aan dat
de Drontenaren ook voor zichzelf kunnen denken en vooral nuchter

We moeten ons in ieder geval niet laten kisten door de negatieve be-

zijn. Er is wat mij betreft zo veel winst te behalen uit de verschillende

richtgeving over de multiculturele samenleving. Ik heb het idee dat

culturen als we maar met z’n allen bereid zijn om contact te maken

ik met mijn leeftijd nog in de bloei van mijn leven ben. OFW maakt

met elkaar. Zo kunnen we genoeg positieve energie mobiliseren om

op mij ook die vitale indruk. Ik zou zeggen: ga zo door en zoek het

er iets moois van te maken.

contact!
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toekomst”

jaar

bouwen heeft de

Door: Teun Bouwhuis, directeur Salverda

Bouwbedrijf Salverda BV is een dynamische, middelgrote bouwor-

investering vraagt, maar dat je dat heel snel hebt terugverdiend door

ganisatie uit ‘t Harde. Wij hebben al zo’n tien jaar een nauwe band

de besparingen die het oplevert.

met het jubilerende OFW. Zelf bestaan wij ook al ruim vijftig jaar. Wij
doen nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen, maar ook

De samenleving profiteert

utiliteitsprojecten, betonbouw en betonrenovatie.

Het streven naar een duurzame samenleving houdt niet op bij de

Ik denk dat de manier waarop wij werken verregaande raakvlakken

deur van het kantoor. Onlangs hebben wij in Biddinghuizen een

heeft met de werkwijze van OFW. En dat daarom de relatie ook suc-

‘schuttingenproject’ opgezet en tot een succesvol eind weten te

cesvol is. Beide partijen zijn praktisch ingesteld en zoeken naar inno-

brengen. Hierbij werden in verschillende wijken de schuttingen van

vatieve oplossingen voor een maximaal resultaat. Bovendien stellen

de bewoners door langdurig werkelozen opgeknapt en op sommige

we allebei de bewoner en de leefomgeving centraal en proberen vanuit

plaatsen zelfs compleet vervangen. De deelnemers deden nuttige

die visie te komen met flexibele, duurzame oplos-

werkervaring op, wij konden onze expertise en vak-

singen waarvan iedereen profiteert. Als corporatie

Het streven naar een

manschap aanwenden voor de samenleving én het

is OFW verantwoordelijk voor een grote hoeveel-

duurzame samenleving

aangezicht van de wijk werd hierdoor direct een

heid vastgoedobjecten die het bedrijfskapitaal vor-

houdt niet op bij de deur

stuk beter, waardoor de mensen weer trots werden

men. Als je daar op een verantwoorde, duurzame

van het kantoor.

op hun wijk.

manier mee omgaat, zorg je voor bestendigheid

Dat duurzaam niet alleen goed is voor ‘people’

op de lange termijn. Wij proberen als bouwpartner

en ‘planet’, maar ook voor ‘profit’, bewijzen de in-

mee te werken aan een duurzame samenleving, waarbij ons accent

spanningen van OFW en Salverda: in 2008 won de combinatie voor

– hoe kan het ook anders – zich vooral richt op duurzaamheid in het

een renovatieproject van vijfentachtig woningen in Biddinghuizen de

bouwen. Wij kiezen bijvoorbeeld, in overleg met onze opdrachtge-

prestigieuze SenterNovem ‘Nettrofee’. In de ruim tien jaar dat wij

vers en architecten, voor duurzame isolatie van gevels én daken. Zo

voor en met OFW werken, hebben we samen zo’n acht projecten

zijn wij in staat geweest in projecten van onder meer OFW de ener-

succesvol afgerond. Natuurlijk is het winnen van de Nettrofee voor

gielabels van te renoveren woningen te verbeteren van het ongun-

het project in Biddinghuizen voor beide partijen een geweldige sti-

stige label E naar het energiezuinige toplabel A. Daarnaast zoeken

mulans om verder te gaan op de succesvol ingeslagen weg. Daarom

wij voortdurend, wederom in samenwerking met onze architecten,

feliciteert het vijftigjarige Salverda het veertigjarige OFW van harte

naar milieuvriendelijke materialen, die weinig onderhoud vergen en

met deze mijlpaal en wil ik de wens uitspreken dat onze gezamenlijke

niet milieubelastend zijn bij de uiteindelijke verwerking. Door op die

inspanningen nog meer een voorbeeld gaan vormen voor de aanpak

manier te denken, merk je dat duurzaam initieel vaak een iets hogere

van renovatieprojecten in Flevoland en de rest van Nederland.
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K l i m a at n e u t r a a l w o n e n
leven: geen utopie

en

Door: Vera Dam, directeur vereniging Natuur en Milieu Flevoland

Wonen heeft alles te maken met het klimaatprobleem en duur-

en energiezuinig bouwen, renoveren en wonen in Flevoland. OFW

zame energie. Volgens Natuur en Milieu Flevoland is dé uitdaging

blijkt hierbij een grote inspirator voor anderen te zijn. Zo ontwikkelde

om dit ‘klimaatneutraal’ te doen. Ofwel met een beperkte uitstoot

zij het energielabel voor bestaande woningen, zodat huurders zicht

van het broeikasgas CO2. Klimaatneutraal? Het kan en is geen uto-

hebben hoe energiezuinig een woning is. Dit lovenswaardige idee

pie. Het vraagt wel om samenwerking en om nieuwe creatieve ant-

kreeg, zoals bekend, landelijk navolging. Als proeftuin voor creatieve

woorden. Zo wordt energiezuinig wonen haalbaar

ideeën en als inspirator, is het belangrijk dat het

en betaalbaar. Een relatief ‘kleine’ woningbouwcor-

Een mooie volgende

Nieuw Flevolands Peil weer nieuwe energie krijgt,

poratie laat zien dat dit kan. Kortom, dit smaakt

stap zou zijn als de

zowel op provinciaal als op lokaal niveau. Hier kan

naar meer…

woningbouwcorporatie

een rol liggen voor OFW.

We wassen zuiniger, rijden slimmer en isoleren

de deelnameverklaring

Ook binnen de eigen bedrijfsvoering is een maxi-

huizen. We pakken vaker de fiets, zetten de ther-

‘Duurzaam Inkopen’

male energiebesparing mogelijk. Koffie en papier

mostaat een graadje lager en kopen spaarlampen.

gaat ondertekenen.

worden al door OFW duurzaam ingekocht en me-

Met het oog op de ingrijpende verandering van

dewerkers pakken vaker de fiets. Een mooie volgen-

klimaat en milieu, kunnen we het niet veroorloven

de stap zou zijn als de woningbouwcorporatie de

om halve maatregelen te nemen. Extra inzet op verleiden en bespa-

deelnameverklaring ‘Duurzaam Inkopen’ gaat ondertekenen. Door

ren is daarbij een belangrijke uitdaging. OFW geeft daarom aan ie-

zelf duurzaam in te kopen, geef je als organisatie immers het goede

dere nieuwe huurder een gratis ledlamp. Maar, er kan meer en dat

voorbeeld en krijgt de markt voor duurzame producten en diensten

doet de woningbouwcorporatie ook.

een enorme impuls.

OFW nam bijvoorbeeld actief deel aan het ‘Nationaal Klimaatstraat-

Flevoland klimaatneutraal in 2030?

feest’ in 2009. Dit is een landelijke actie om samen zoveel mogelijk

Natuur en Milieu Flevoland werkt aan een klimaatneutraal Flevoland.

energie te besparen. In heel Nederland deden 3000 straten mee,

OFW is daarbij een belangrijke inspirator die laat zien dat energiezui-

waarvan 81 straten in Flevoland. Flevoland eindigde als 4e op de

nig wonen straks heel gewoon is. Wij danken OFW voor haar ‘groe-

landelijke ranglijst met als provinciale winnaar: de Fruithof in Bid-

ne’ inzet de afgelopen jaren en hopen dat zij ‘duurzaamheid’ hoog

dinghuizen. Bewoners uit Biddinghuizen maakten extra veel kans,

in haar vaandel houdt. Wij hopen op een langdurige inspirerende

omdat OFW de woningen energiezuinig renoveerde. En dat loont:

samenwerking.

De Fruithof is ‘Dé Klimaatstraat’ van Flevoland.
Kortom, klimaatneutraal wonen en leven is dichterbij dan we denken.

Vereniging Natuur en Milieu Flevoland maakt zich al meer dan 20

Meer dan 40 partijen ondertekenden in 2005 het manifest Nieuw

jaar sterk voor natuur, milieu en landschap in Flevoland. Samen met

Flevolands Peil. Zo ook OFW en Natuur en Milieu Flevoland. Dit ma-

bijna 20 aangesloten lidorganisaties, en deskundig en toekomstge-

nifest wil het wonen in heel Flevoland naar een hoger peil brengen.

richt. Ze adviseert overheden, bedrijven, maatschappelijke organisa-

Marktpartijen beloven in het manifest werk te maken van kwalitatief

ties en burgers zowel binnen als buiten Flevoland.
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> februari 2009

< v 3 maart 2009

OFW startte met de

Het seniorencomplex

modernisering van tachtig

de Tas in Biddinghui-

woningen in het gebied

zen werd officieel ge-

Klaversingel / Uitloper in

opend. Bewoners zijn

Biddinghuizen. De bewo-

blij met hun nieuwe

ners kregen een voorlich-

huis. Op de foto

ting en waren enthousiast

mevrouw van der Weij,

over het ontwerp dat voor

de eerste bewoner die

de woningen is gemaakt.

haar sleutel kreeg.

< 18 maart 2009
Met een geheime code
ontgrendelde Adriaan
Goudswaard, voorzitter
van de Huurders Belangen
Vereniging, officieel de nieuwe
website van OFW. De nieuwe
website is tot stand gekomen
in samenwerking met een
klantenpanel.

> april 2009
Het hoofdgebouw van het seniorencomplex De
Woonark werd bewoond door de ‘nieuwe’ huurders. Het gebouw, met de vorm van een schip,
heeft een prominente plaats in Dronten gekregen.
Met de bouw van dit complex word in een grote
behoefte voor seniorenhuisvesting voorzien.
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v 2009

< 7 mei 2009

Personeel

Vmbo- leerlingen van het Almere College

OFW

bezochten Oost Flevoland Woondiensten (OFW). De leerlingen kregen een
toelichting over wat OFW doet en welke
beroepen er bij OFW zijn.

> 15 juni 2009

^ 13 mei 2009

Anne Bliek, gedeputeerde van de

Tijdens de officiële start van de

provincie Flevoland, onthulde het 1e

modernisering van De Regen-

zonnepaneel van één van de nieuw-

boog werd de nieuwe naam

bouwwoningen aan de Cultuursingel

van het seniorencomplex te-

in Biddinghuizen. Naast alle duur-

genover De Regenboog bekend

zame moderniseringen en initiatieven

maakt. Mevrouw van Dijk,

vanuit de bewoners, worden er nu ook

Mevrouw Vredeveld - Weg-

deze extra duurzame nieuwbouwwo-

gemans en de heer Huizenga

ningen gebouwd.

diende deze naam in.
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Dronten

geheid in

Door: Herman Vermeer, voorzitter ondernemersvereniging De Driehoek

Prachtig om deze jubilaris te feliciteren met haar 40-jarig bestaan!
Niet alleen omdat het prima is voor de eigen onderneming en het

zorg voor het milieu.
s

	Ook buiten de gemeente Dronten is de bekendheid van OFW rela-

personeel. Juist ook, omdat OFW haar maatschappelijke rol goed

tief groot. Door aan maatschappelijke debatten deel te nemen en

invult.

niet weg te lopen voor innovatieprojecten.
s

	OFW is actief lid van de OVDD.

Een paar kenmerken die mij aanspreken:
s
s

s

Een positieve naamsbekendheid, die hoort bij deze corporatie.
	Lokaal bedrijfsleven in de gemeente Dronten

de samenleving in onze gemeente. Dit trekt extra in-

krijgt een faire kans om partner te zijn in busi-

Dit maakt dat OFW een

ness. Gelukkig ervaren ook tientallen bedrij-

serieuze bijdrage levert

ven dit zo.

aan de opbouw van de

Ik hoop dat we in de toekomst ook een beroep kun-

samenleving in onze

nen doen op de inzet en bijdrage van OFW, als het

gemeente.

gaat om vernieuwing en actualisering van woning-

	Als opleider, stagebieder voor leerlingen heeft
OFW zich ook ontwikkeld tot een onderne-

s

Dit maakt dat OFW een serieuze bijdrage levert aan de opbouw van

woners en zorgt mede voor meer bedrijvigheid.

ming die haar verantwoordelijkheden serieus

bouw. Soms horen daar ontwikkelingen bij, waarin

neemt.

ook andere partners een rol moeten spelen.

	OFW heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Natuurlijk om de
kosten voor de huurder zoveel mogelijk te beperken, maar ook

Namens het bestuur van Ondernemersvereniging de Driehoek

omdat dit goed is voor de leefkwaliteit en aandacht geeft aan de

(OVDD) wens ik u een voortzetting van uw ondernemersstijl.
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mensen voor mensen
Door: drs. ing. Aart van den Hoorn, manager Projecten OFW

Geluk is wat veel mensen nastreven. Misschien wel iedereen.

Kortom: OFW geeft concreet ‘handen en voeten’ aan leefbaarheid.

Hoe draagt Oost Flevoland Woondiensten (OFW) haar steentje bij

Op een wat meer abstracte schaal wil OFW graag concreet bijdragen

tot geluk van haar bewoners?

aan het vergroten en verruimen van noodzakelijke en of gewenste

In de afgelopen tien jaar, dat ik bij OFW werk, heb ik gemerkt dat een

voorzieningen in de drie dorpen van de gemeente Dronten. Con-

dak boven je hoofd een belangrijke voorwaarde voor geluk is. Een

crete voorbeelden zijn het woonservicegebied De Woonark en de

goed en fijn eigen huis in een veilige omgeving geeft de bewoners de

drie gezondsheidscentra in Dronten. Ook is OFW betrokken bij de

mogelijkheid, om zonder zorgen over een thuis, bezig te zijn met het

ontwikkeling van het multifunctioneel gebied in Biddinghuizen en

leven en functioneren in een sociale omgeving.

het woonservicegebied in Swifterbant. Daarnaast zijn er voor diverse

OFW investeert jaarlijks veel in het ontwikkelen en realiseren van

zorginstellingen woningen en gebouwen gerealiseerd, waardoor het

nieuwbouwwoningen, moderniseren van oudere

aantal zorgplaatsen in de gemeente Dronten op

complexen en onderhouden van haar woningen.

De medewerkers van

een beter niveau is gekomen. Deze voorzieningen

Hierbij is kwaliteit een belangrijk uitgangspunt

OFW zijn mensen die

maken de dorpen aantrekkelijker en vergroten de

voor zowel de gebruikte constructies en materi-

door hun vakmanschap

leefbaarheid.

alen, als ook voor de dienstverlening naar de be-

en inspanningen graag

Het leuke van een organisatie als OFW is dat de

woner. Zo krijgt de bewoner standaard een aantal

hun steentje bijdragen

veranderingen in de maatschappij, zowel lokaal,

keuzemogelijkheden voorgelegd met betrekking

aan het geluk van men-

regionaal, nationaal als internationaal, continue

tot de kleur van het schilderwerk of de kleur van de

sen.

invloed hebben op het beleid en realisatie van de

tegels voor de keuken en de badkamer. Daarnaast

doelstellingen. Voor OFW betekent dit ook steeds

worden milieuaspecten van alle handelingen mee-

aanpassen aan veranderende omstandigheden.

gewogen in de besluitvorming. Investeringen in energiebesparing,

Daarom zijn ‘continue verbeteren (Kaizen)’ en ‘integraal naar oplos-

zoals vloer- en dakisolatie, hr-ketels, warmteterugwinning en warm-

singen zoeken’, vaardigheden die bedrijfsbreed worden uitgedragen.

tepompsystemen, leveren flink lagere woonlasten voor de bewoners

Bovendien moeten we gezamenlijk met onze ‘stakeholders’ steeds

op. Dit kwaliteitsdenken is uitgegroeid tot het, inmiddels landelijk,

complexere vraagstukken oplossen. Dit vraagt van OFW en haar

bekende duurzaamheidsbeleid van OFW.

‘stakeholders’ in de toekomst steeds meer denken vanuit netwerken,
omdat alleen gezamenlijk optimale oplossingen zijn te bereiken.

OFW is zeer betrokken bij haar bewoners. Het wijk- en buurtbeheer
van OFW draagt actief bij aan het welzijn in de buurt. OFW stimu-

De medewerkers van OFW zijn mensen die door hun vakmanschap

leert zoveel mogelijk eigen initiatieven van bewoners om de buurt te

en inspanningen graag hun steentje bijdragen aan het geluk van

verbeteren en stelt zich actief op bij het oplossen van burenruzies.

mensen.

Daarnaast lost OFW ontstane huurachterstand zoveel mogelijk sa-

Laat het geluk van de bewoners ook de komende jaren een bron van

men met haar bewoners op. Ook streeft OFW ernaar om zo snel

inspiratie zijn voor de medewerkers, het management en het bestuur

mogelijk een éénoudergezin na een echtscheiding te huisvesten.

van OFW.
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Praktijkonderwijs

en

jaar
OFW

zoeken elkaar op

Door: Peter Kwakkel, namens team praktijkonderwijs in Dronten

Sinds de oprichting zeven jaar geleden van het praktijkonderwijs
in Dronten, zijn er leerlingen van het praktijkonderwijs ingezet bij
allerlei werkzaamheden van OFW. Zo hebben zij onder andere tijdens diverse festiviteiten van OFW werkzaamheden in de catering
uitgevoerd. Ook voeren ze werkzaamheden in de groenvoorziening
uit en maken ze schuttingdelen voor nieuwbouwwoningen in Biddinghuizen.
Doel van al deze activiteiten is dat leerlingen begeleid en in een beschermde omgeving werkervaringen kunnen opdoen.

Belangrijke pijlers van ons onderwijs zijn wo-

Belangrijke pijlers van

nen en werken. Veel van onze leerlingen zijn in

ons onderwijs zijn wonen

de toekomst huurders van OFW. Wij bereiden

en werken. Veel van

ze daarop voor door bijvoorbeeld te oefenen

onze leerlingen zijn in de

met het invullen van aanmeldingsformulieren

toekomst huurders van

voor een huurwoning. Ook brengen wij leerlin-

OFW.

gen op de hoogte van de mogelijkheden die de
woningstichting hen biedt.

Wij zijn dan ook blij met de opgebouwde samenwerking en hopen
deze in de nabije toekomst nog te intensiveren, zodat wij onze doelgroep nog beter kunnen voorbereiden op zelfstandig wonen en werken.
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H I S T O R I E
< juni 2009
tijdens bewonersinformatieavonden gaat OFW in
gesprek met de bewoners van huurwoningen die
gerenoveerd zullen worden. Zo kan OFW rekening
houden met de bezwaren en wensen van de bewoners met betrekking tot de renovatie.

< > 17 juni 2009
Wethouder Koning van de
gemeente Dronten plaatst
een plaquette op de eerste
woning aan de Molenaarsgilde. Hiermee was officieel het 3e deel van de 1e
fase van de wijk De Gilden
afgesloten.

> 30 september 2009
De eerste zwaluwtil in de Bambihof in Swifterbant
is opgeleverd. OFW vindt het erg belangrijk dat ook
dieren gehuisvest kunnen worden. In 2008 werden
ook al twee zwaluwtillen in Biddinghuizen geplaatst.
OFW is erg trots op het zwaluwtilproject omdat het
initiatief hiervoor vanuit de bewoners kwam. Daarom
worden er niet alleen tillen geplaatst, maar werden
ook zwaluwnestkastjes aangeboden aan de huurders.
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H I S T O R I E
< 17 augustus 2009
OFW verhuist naar het tijdelijk pand aan de Fazantendreef, omdat het pand aan De Noord wordt gemoderniseerd. Het pand is
te klein geworden en verouderd.
Medio juni 2010 zal OFW weer haar intrek nemen in het pand
aan De Noord in een nieuwe en prettige werkomgeving.

< september 2009
13 jongerenappartementen op de hoek
De Voor/ Boshof in
Biddinghuizen zijn
opgeleverd. Met deze
appartementen is het
aanbod voor jongeren in Biddinghuizen
uitgebreid.

> 23 september

^ 18 september 2009

Tijdens bewonerskeu-

Het denksportcentrum in het wooncom-

zeavonden kunnen

plex De Woonark werd officieel geopend.

toekomstige huurders

Het denksportcentrum kwam tot stand

van nieuwbouw- of ge-

op basis van een samenwerkingsovereen-

renoveerde woningen

komst tussen Oost Flevoland Woon-

zelf de kleur uitkiezen

diensten (OFW) en de deelnemende

van hun toekomstige

verenigingen. Het denksportcentrum is

keuken en sanitair.

een centrale plek voor de sporten bridge,
sjoelen, dammen en klaverjassen.
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Stukje

jaar

geluk verwezenlijken

Door: dr. Cees Dekker, oud-burgemeester Dronten

Vanaf moment dat hij zijn intrede deed als burgemeester van

door omstandigheden alleen komt te staan is het belangrijk dat je

Dronten, in 1981, zag Kees Dekker de ontwikkeling van duurzaam

gemeenschap ondervindt.’’

wonen. ,,Maar bij duurzaamheid moeten we ook naar het groter geheel kijken. We leven niet op een eilandje’’, aldus Dekker. In dit boek

Stukje geluk

wordt op microniveau naar duurzaamheid gekeken, maar de oud-

Terwijl Kees Dekker het ambt van burgemeester uitoefende, speelde

burgemeester vindt het ook belangrijk op macroniveau verbindingen

zijn vrouw Betty een bijzondere rol in die gemeenschap. Zij deed

te leggen. En hoe landen samenwerken op het gebied van energie en

dit op het gebied van vrijwilligerswerk en met aandacht voor men-

duurzaamheid, daarover zou de politiek eens duidelijkheid moeten

sen aan de onderkant van de samenleving. Nu is zij bijvoorbeeld

geven. Dekker: ,,De overheid moet het lef hebben keuzes te maken.

betrokken bij VITT (Vrijwillige Intensieve Terminale Thuiszorg). Toen

Tja, ik ben nou eenmaal iemand die de samenhang wil zien en die

de burgemeester in 1997 met vervroegd pensioen ging, wilde de ge-

zoekt naar de maatschappelijke context. Daar ligt

meente iets doen naar zijn vrouw toe. Zodoende is

,,Als ik kijk naar de

het Betty Dekker Fonds opgericht. Over de naam-

laatste tien jaar dan kan

geving is zij nog steeds verlegen. Het fonds helpt

Kees Dekker kwam in 1981 met zijn gezin te wo-

ik niet anders dan OFW

mensen die nergens anders terecht kunnen met

nen in het Bungalowpark. Het nadeel is dat in de

een groot compliment

bescheiden bedragen.

wijk thans erg veel ouderen wonen. Daarom moest

geven.’’

Tijdens zijn studententijd is de oud-burgemeester

mijn interesse.’’

het daarop volgende bouwproject, De Fazant in

vrijwilliger geweest in het Henri Dunant huis: ,,Dat

Dronten-Zuid, een gedifferentieerde wijk worden.

is een vakantiehuis voor invaliden. Daar heb ik een

In de jaren 80 ging het helemaal mis. De woningmarkt zakte in el-

week lang een man verzorgd die niet kon lopen, niet kon werken, niet

kaar. De gemeente en de woningcorporatie bouwden samen begin

kon dansen, geen gezin zou stichten en toch geluk vond. Dat heeft

jaren 80 zelfs veel sociale koopwoningen, maar moesten zeer grote

op mij grote indruk gemaakt. Eigenlijk zou iedereen daar een week

verliezen afboeken. In de jaren 90 werd een inhaalslag gemaakt met

moeten werken.’’ Een inspirerende plek. In dat huis leerde hij zijn

de wijken Manege/De Landmaten. De gemeente had hierin de regie.

vrouw Betty kennen. En daar ontmoette hij ook jonkvrouw Roëll die

Niet alleen in bestemmingsplannen, maar ook met acquisitie. Dat

op de afscheidsavond hem vertelde dat hij burgemeester moest wor-

lukte doordat ze partijen bij elkaar kreeg om mee te doen: de woning-

den. Zo is het burgemeesterschap voor Kees Dekker begonnen dat

bouwvereniging, aannemers, makelaars en het bedrijfsleven. Samen

eindigde in Dronten, waar hij nog altijd woont en de ontwikkelingen

nodigden ze nieuwe inwoners en bedrijven uit zich in Dronten te

volgt. ,,Als ik kijk naar de laatste tien jaar dan kan ik niet anders dan

vestigen. ,,Ik vind Manege/De Landmaten nog steeds de mooiste

OFW een groot compliment geven.’’ Ze heeft volgens hem leiding

wijk van Dronten’’, zegt Dekker.

genomen, kansen benut en is een belangrijke partner geworden. Zijn

Hij vindt het te prijzen dat het bedrijfsleven en andere belangheb-

advies is dan ook: ,,Probeer zo door te gaan en blijf volstrekt zelf-

benden meededen. Het is belangrijk dat mensen in Dronten komen

standig opereren.’’ En voor de inwoners hoopt hij dat ze, net als die

wonen, maar ze moeten er ook willen blijven wonen. Het naar de zin

gehandicapte man in het Henri Dunant huis, een stukje geluk in hun

hebben en een leefplek vinden. Dekker: ,,Dronten biedt bindingen

en elkaars leven proberen te verwezenlijken. Dan werk je aan een

en daar spelen bijvoorbeeld de kerken ook een grote rol in. Als je

duurzame samenleving.
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Over

de drempel in

jaar
Dronten

Door: Bart Wijnands, makelaar bij Makelaardij o.g. Van der Linden B.V.

Enkele jaren geleden kwam ik voor mijn werk naar Dronten. Vanuit

in de uiterst tevreden gezichten in de FlevoPost, waar inwoners op

een grote levendige stad maakte ik kennis met de gemeente, z’n his-

laagdrempelig niveau een jubileum vieren.

torie, faciliteiten, inwoners en ambitie.

Dronten is een geweldige gemeente waar veel kansen en mogelijkhe-

Het mag duidelijk zijn dat het laatst genoemde in deze mooie groene

den liggen, waar ruimte en groen nog bestaan, waar jong en oud, rijk

gemeente zeer hoog ligt. Daar waar in de jaren 60 de pioniers de

en arm, en verschillende culturen samen komen en genieten van een

schouders eronder zetten en het startsein gaven voor de opbouw,

goed leven. Houd dit in stand, zorg dat men dit met veel trots uit,

is het vandaag de dag van groot belang dat de gemeente met zijn

dan zal samenwerking van overheden en ondernemers de mogelijk-

ondernemers en inwoners de ontwikkeling voortzet. Gezien de am-

heid kunnen bieden om op economisch alsmede ecologisch gebied,

bitie en wilskracht van de gemeente en van de on-

Dronten nog meer te laten groeien.

dernemers van Dronten om deze groei op grote

Dit zijn dé ambassa-

schaal voort te zetten, kan deze uitdaging alleen

deurs, dé visitekaartjes

OFW is hierbij één van de grootste ambassadri-

succesvol uitpakken.

die deze mooie gemeen-

ces van onze gemeente. Met haar gerealiseerde

De vraag ‘Hoe’ zou men beantwoord moeten krij-

te, op geheel eigen wijze,

ontwikkelingen en vooruitstrevende aanpak weet

gen vanuit de inwoners van Dronten. Dit zijn dé

nog duidelijker op de

OFW al 40 jaar vele groepen in de gemeente Dron-

ambassadeurs, dé visitekaartjes die deze mooie

kaart kunnen zetten.

ten samen te brengen. Door allen gelijk te stellen,

gemeente, op geheel eigen wijze, nog duidelijker

geen onderscheid te maken en zaken als voorzie-

op de kaart kunnen zetten. Door de inwoners een

ningen niet terzijde te leggen, weet zij al deze jaren

kansrijk en gemoedelijk leef- en woonklimaat te bieden, zal dit z’n

haar huurders en kopers een prettige woonomgeving te bieden.

reflectie geven op de arbeidsplaatsen en voorzieningen.

In nauwe samenwerking met OFW heb ik vele malen mogen ervaren
hoe trots zij omgaat met haar huurders en met haar gemeente. Dit

Zowel als inwoner als in mijn dagelijks werk heb ik al veel verwe-

werkt motiverend, waardoor indirect een samenwerkende werving

zenlijking van wensen en daarmee groei van Dronten mee mogen

ontstaat.

maken. Noem alleen nog maar het vernieuwde winkelcentrum, de

Laat velen hier een voorbeeld aan nemen, om zo gezamenlijk de

huidige aanleg van de treinverbinding, de realisatie van complete

schouders van de voorgaande pioniers eronder te houden en Dron-

woonwijken… En vergeet niet het dorpse karakter wat men terugziet

ten op geheel eigen wijze naar een nog hoger niveau te brengen.
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Mensen

jaar

maken het verschil

Door: Gauke Zijlstra, inwoner van Dronten en oud-gemeentesecretaris

Vraag aan 58 mensen om na te denken over een meer duurzame

lijk en individueel positie als wereldburger? Voortgaande globalise-

lokale samenleving en het ritselt van de plannen, nieuwe initiatieven,

ring is onontkoombaar. Op welke manier kunnen wij als eenvoudige

dromen en idealen.

inwoners werken aan een hoger niveau van kwaliteit van relaties, van

Het initiatief van OFW in dit jubileumjaar vooral vooruit te kijken

de verbinding tussen mensen en tussen mens en aarde?

levert een betekenisvolle agenda op voor een meer duurzame toekomst. Input voor verdieping en concretisering van de missie, visie

Het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ is afkomstig uit het rapport

en doelstellingen van OFW.

‘Our common future’, dat al in 1987 werd uitgebracht door de VNCommissie Brundtland. In de bijdrage van de Warmonderhof wordt

In samenhang zijn de bijdragen inspirerend, creatief, vernieuwend

het begrip mooi samengevat: duurzaamheid is verbonden met de

en soms ontroerend. Opvallend is het appèl op sa-

ontwikkeling van mens en mensheid. Meer dan

menwerking, participatie van alle bevolkingsgroe-

Mensen maken het

twintig jaren later is het onderwerp actueler dan

pen, ruimte voor iedereen. In alle bijdragen is een

verschil. Medewerkers

ooit. Met kleinkinderen ervaar ik opnieuw de die-

grote betrokkenheid op de woongemeenschappen,

en bestuur van OFW als

pere betekenis. We staan naar mijn gevoel op een

op de ‘commune,’ herkenbaar. Zonder uitzonde-

vertegenwoordigers van

kruispunt in de tijd. Op een drempel. Onlangs las

ring tonen de schrijvers zich mede verantwoorde-

een betrokken maat-

ik het indrukwekkende boek De toekomst is groen

lijk voor een duurzame maatschappelijke ontwikke-

schappelijke ondernemer

van Thomas Friedman. In het boek wordt een stra-

ling, de inrichting van een houdbare samenleving.

in een spilpositie.

tegie verkondigd om de problemen van onze steeds

Het kan echt: de inrichting en vormgeving van een

warmere, steeds plattere en steeds vollere wereld

meer duurzame, vreedzame en rechtvaardige we-

het hoofd te kunnen bieden. Friedman beschrijft

reld. En het begint heel dichtbij. In veel bijdragen is de bekende op-

de noodzaak en de mogelijkheden onze wereld gezonder, schoner en

roep ‘Think global, act local’ voelbaar. Verbeter de wereld. Het begint

veiliger te maken. Daarom overviel mij niet het sombere gevoel dat

bij je zelf.

ik in 1972 kreeg van het rapport van De Club van Rome (De grenzen
aan de groei). Er is perspectief, maar dan moeten we wel vandaag

Verbeter de wereld. Het begint in jouw eigen straat, buurt, dorp, ver-

beginnen. We moeten een drempel over. Om te beginnen dicht bij

eniging of bedrijf.

huis. Daar, waar we wonen. Daar, waar we ons thuis voelen.

Gemotiveerde mensen - die op elkaar betrokken zijn en zich mede
verantwoordelijk voelen – maken het verschil. Het ontwikkelen van

‘Think global, act local’. Overheid, inwoners, mondige burgers, maat-

een meer duurzame lokale samenleving kent een fysieke compo-

schappelijk middenveld, vrijwilligers, mantelzorgers, ondernemers

nent (energiebesparende maatregelen; aanpasbaar bouwen; groene

gezamenlijk. Mensen maken het verschil. Medewerkers en bestuur

stroom; groene daken; afvalverwerking; naleving van milieuwetten

van OFW als vertegenwoordigers van een betrokken maatschappe-

enzovoort) en een sociale component (verbonden samenleven; om-

lijke ondernemer in een spilpositie. Met dit jubileumgeschenk voor

zien naar elkaar; kansen voor iedereen; solidariteit). Maar steeds

de relaties van OFW en de lokale ‘commune’ is er nieuwe input voor

meer ook een moreel-ethische component. Hoe kiezen we gezamen-

het vrijmaken van creatieve energie en concrete maatregelen.
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bronnen

colofon

Teksten schrijvers

Ben Vermeer

Archief

(Eind)redactie:

Truus Sweringa

Jan Dirk Pruim

Oost Flevoland Woondiensten

Gauke Zijlstra

Hillebrand Koning

Ab van Luin

Familie Weevers

Kwoot Communicatie &

Martine Dubois

Hugo Kramer

Familie Segaar

Reclame Dronten

John Bos

Henk Pullen

Familie Hondius

Oost Flevoland Woondiensten

Eppo van Veldhuizen

Gert Leeftink

Henk Tiesinga

Erik Langeweg

Historisch beeldmateriaal

Vormgeving:

Geert Popkema

Annemieke van Rooijen

Alle ‘historische’ foto’s komen uit

Aigu ontwerpstudio Dronten

Jan de Graaf

Dirk Woltjer

eigen bezit of van betrokkenen

Jan van de Wiel

Wim van Selling

zoals hierboven benoemd.

Fotografie:

Dick Verhoeven

Ellen Kruize

De krantenartikelen komen o.a.

Leo van Bemmel fotografie

Wim Revet

Rob Moritz

uit de Flevolander/ Flevopost en

Roel Mensink

Mohammed el Haroui

het Dagblad Flevoland/Stentor.

Druk:

Trudi Wisse

Teun Bouwhuis

Het was echter niet mogelijk om

Zalsman Kampen

Hans Bosvelt

Vera Dam

alle bronnen van de krantenartike-

Evert Jan Morren

Herman Vermeer

len te achterhalen. Wij hopen op

Uitgegeven door:

Ad Kuijper

Aart van den Hoorn

uw begrip.

Oost Flevoland Woondiensten

Cees Weevers

Peter Kwakkel

Rik Bovenberg

Cees Dekker

Met dank aan

Geke de Haan

Bart Wijnands

Gauke Zijlstra

Anja Post

Gauke Zijlstra

Familie Weevers

Dronten
T: 0321-38 55 00
www.ofw.nl

Familie Segaar

Jan Saal

Niets in deze uitgave mag worden

Aat de Jonge

Gesprekken/interviews

Familie Hondius

Otto van der Heide

Adriaan Goudswaard, Ben van

Alle schrijvers

Paul Kemps

der Zwan, Janny Omvlee, Gre van

Henk Verweij

de Rozenberg, Eelke Spriensma,

Wij hebben er alle zorg aan be-

Siebe de Graaf

Anke Hofman, Claudia van

steed om zo volledig mogelijk te

Anneke Groenenberg

Loveren.

zijn in dit boek. Echter is het on-

Dirk Drogt

Gert-Jan van Tilburg, Jennie

danks alle goede zorgen mogelijk

Truus Osinga-Sloof

Brandsma, Jan van de Wiel,

dat de inhoud op details wellicht

Ben van der Steeg

Patrick Mahu.

niet altijd correct is weergegeven

Alex van Doorn

Lammert en Anneke Segaar.

of dat we niet helemaal volledig

Andries Greiner

Ronald van der Velden, Francisca

zijn geweest. We hopen op uw

Piet Goud

Wubben

begrip.
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bestand op openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch,
in fotokopie of anderszins, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dronten, oktober 2009
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H I S T O R I E
< > 5 juni 2008
Truus Sweringa, directeurbestuurder OFW, kreeg uit
handen van Minister Vogelaar
de NET-Trofee (Nationale
Energie Toekomst – Trofee).
Een waardering voor de inzet
van OFW op het gebied van
duurzaamheid.

< 2008
De modernisering van De Oost, de Lijzijde en de Werfstraat werd feestelijk afgesloten in de Kajuit, in de recreatieruimte van seniorencomplex Het Tussendek. Alle
bewoners van de gemoderniseerde woningen waren uitgenodigd. Ook kregen de
bewoners een cadeautje als dank voor de medewerking tijdens de verbouwing.

> 30 juni 2008
Wethouder Hillebrand Koning laat samen met een meisje uit de buurt een tros
ballonnen op met daaraan de huisnummers van de dertig nieuwe woningen in de
Gilden. Dit ter ere van de officiële oplevering van het eerste deel van de Gilden.

< 31 oktober 2008

> 2008

Manager Wonen, Martin

De winnaars

Bleijenburg, verblijde de

gebruikten de

bewoners van De Killick

waardeche-

met een cheque van 1000

que voor de

euro en een bos bloe-

aanschaf van

men omdat zij het beste

schuttingen.

tuinplan hadden. Hiermee
konden zij hun tuinplan
uitvoeren.
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c o n ta c t m e t e l k a a r ”

Door: ir. Mohamed el Haroui, inwoner van Dronten

Met een beetje geluk bereik ik over een dik jaar ook mijn 40e jaar.

Bij het bedenken van nieuwe wijken moet het mogelijk zijn voor de

Als kind van vier kwam ik uit het bergachtige landschap van Marokko

mensen om eenvoudig contact te leggen met elkaar. Zorg ervoor dat

naar de platte Nederlandse polder. Gedurende mijn leven ben ik via

er diversiteit in de woonwijken ontstaat.

wat omzwervingen toch weer terecht gekomen in Dronten. Waarom?

Zowel de gemeente als de woningstichting kunnen daarin sturen.

Omdat de open mentaliteit van de Drontenaren, de rust en de ruimte

Zorg dat zowel huur- als koopwoningen, goedkope, dure woningen

mij wel aanspraken.

en maatschappelijke voorzieningen worden gerealiseerd in dezelfde
wijk. Wederzijdse verdraagzaamheid, tolerantie en het respecteren

In principe zijn we allemaal ‘nieuwkomers’. Nieuwkomers die het

van culturele en religieuze overtuigingen zijn van groot belang voor

ook allemaal zelf maar moesten ontdekken. Dat merk je het meest

integratie in Dronten en voor de sociale cohesie.

aan hoe de mensen in Dronten met elkaar in contact treden en met elkaar omgaan. In contact tre-

Dat geeft misschien wel

Er moet veel steviger worden ingezet op het ver-

den is voor mij het belangrijkste boodschap voor

aan dat de Drontenaren

groten van wederzijdse kennis van en begrip voor

een sociaal en duurzaam Dronten.

ook voor zichzelf kun-

de diverse culturele en religieuze achtergronden en

We stellen ons open voor anderen, voor andere

nen denken en vooral

op het stimuleren van onderling contact en inter-

ideeën en inzichten.

nuchter zijn.

culturele dialoog. Het stimuleren van onderlinge
kennismaking en contact helpt bij een veel realisti-

De verharding in de afgelopen jaren van de maat-

scher (vaak positievere) wederzijdse beeldvorming

schappij en van het politieke debat in verband met de integratie van

en bij het vergroten van wederzijds respect. Daarbij moet er meer

mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond, lijkt

samenwerking worden gezocht met de allochtone gemeenschap, bij-

nog geen negatief effect te hebben op verhoudingen op school, de

voorbeeld met (belangen)organisaties, moskeeën en dergelijke.

werkvloer of op straat in Dronten. Dat geeft misschien wel aan dat
de Drontenaren ook voor zichzelf kunnen denken en vooral nuchter

We moeten ons in ieder geval niet laten kisten door de negatieve be-

zijn. Er is wat mij betreft zo veel winst te behalen uit de verschillende

richtgeving over de multiculturele samenleving. Ik heb het idee dat

culturen als we maar met z’n allen bereid zijn om contact te maken

ik met mijn leeftijd nog in de bloei van mijn leven ben. OFW maakt

met elkaar. Zo kunnen we genoeg positieve energie mobiliseren om

op mij ook die vitale indruk. Ik zou zeggen: ga zo door en zoek het

er iets moois van te maken.

contact!
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jaar

bouwen heeft de

Door: Teun Bouwhuis, directeur Salverda

Bouwbedrijf Salverda BV is een dynamische, middelgrote bouwor-

investering vraagt, maar dat je dat heel snel hebt terugverdiend door

ganisatie uit ‘t Harde. Wij hebben al zo’n tien jaar een nauwe band

de besparingen die het oplevert.

met het jubilerende OFW. Zelf bestaan wij ook al ruim vijftig jaar. Wij
doen nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen, maar ook

De samenleving profiteert

utiliteitsprojecten, betonbouw en betonrenovatie.

Het streven naar een duurzame samenleving houdt niet op bij de

Ik denk dat de manier waarop wij werken verregaande raakvlakken

deur van het kantoor. Onlangs hebben wij in Biddinghuizen een

heeft met de werkwijze van OFW. En dat daarom de relatie ook suc-

‘schuttingenproject’ opgezet en tot een succesvol eind weten te

cesvol is. Beide partijen zijn praktisch ingesteld en zoeken naar inno-

brengen. Hierbij werden in verschillende wijken de schuttingen van

vatieve oplossingen voor een maximaal resultaat. Bovendien stellen

de bewoners door langdurig werkelozen opgeknapt en op sommige

we allebei de bewoner en de leefomgeving centraal en proberen vanuit

plaatsen zelfs compleet vervangen. De deelnemers deden nuttige

die visie te komen met flexibele, duurzame oplos-

werkervaring op, wij konden onze expertise en vak-

singen waarvan iedereen profiteert. Als corporatie

Het streven naar een

manschap aanwenden voor de samenleving én het

is OFW verantwoordelijk voor een grote hoeveel-

duurzame samenleving

aangezicht van de wijk werd hierdoor direct een

heid vastgoedobjecten die het bedrijfskapitaal vor-

houdt niet op bij de deur

stuk beter, waardoor de mensen weer trots werden

men. Als je daar op een verantwoorde, duurzame

van het kantoor.

op hun wijk.

manier mee omgaat, zorg je voor bestendigheid

Dat duurzaam niet alleen goed is voor ‘people’

op de lange termijn. Wij proberen als bouwpartner

en ‘planet’, maar ook voor ‘profit’, bewijzen de in-

mee te werken aan een duurzame samenleving, waarbij ons accent

spanningen van OFW en Salverda: in 2008 won de combinatie voor

– hoe kan het ook anders – zich vooral richt op duurzaamheid in het

een renovatieproject van vijfentachtig woningen in Biddinghuizen de

bouwen. Wij kiezen bijvoorbeeld, in overleg met onze opdrachtge-

prestigieuze SenterNovem ‘Nettrofee’. In de ruim tien jaar dat wij

vers en architecten, voor duurzame isolatie van gevels én daken. Zo

voor en met OFW werken, hebben we samen zo’n acht projecten

zijn wij in staat geweest in projecten van onder meer OFW de ener-

succesvol afgerond. Natuurlijk is het winnen van de Nettrofee voor

gielabels van te renoveren woningen te verbeteren van het ongun-

het project in Biddinghuizen voor beide partijen een geweldige sti-

stige label E naar het energiezuinige toplabel A. Daarnaast zoeken

mulans om verder te gaan op de succesvol ingeslagen weg. Daarom

wij voortdurend, wederom in samenwerking met onze architecten,

feliciteert het vijftigjarige Salverda het veertigjarige OFW van harte

naar milieuvriendelijke materialen, die weinig onderhoud vergen en

met deze mijlpaal en wil ik de wens uitspreken dat onze gezamenlijke

niet milieubelastend zijn bij de uiteindelijke verwerking. Door op die

inspanningen nog meer een voorbeeld gaan vormen voor de aanpak

manier te denken, merk je dat duurzaam initieel vaak een iets hogere

van renovatieprojecten in Flevoland en de rest van Nederland.
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K l i m a at n e u t r a a l w o n e n
leven: geen utopie

en

Door: Vera Dam, directeur vereniging Natuur en Milieu Flevoland

Wonen heeft alles te maken met het klimaatprobleem en duur-

en energiezuinig bouwen, renoveren en wonen in Flevoland. OFW

zame energie. Volgens Natuur en Milieu Flevoland is dé uitdaging

blijkt hierbij een grote inspirator voor anderen te zijn. Zo ontwikkelde

om dit ‘klimaatneutraal’ te doen. Ofwel met een beperkte uitstoot

zij het energielabel voor bestaande woningen, zodat huurders zicht

van het broeikasgas CO2. Klimaatneutraal? Het kan en is geen uto-

hebben hoe energiezuinig een woning is. Dit lovenswaardige idee

pie. Het vraagt wel om samenwerking en om nieuwe creatieve ant-

kreeg, zoals bekend, landelijk navolging. Als proeftuin voor creatieve

woorden. Zo wordt energiezuinig wonen haalbaar

ideeën en als inspirator, is het belangrijk dat het

en betaalbaar. Een relatief ‘kleine’ woningbouwcor-

Een mooie volgende

Nieuw Flevolands Peil weer nieuwe energie krijgt,

poratie laat zien dat dit kan. Kortom, dit smaakt

stap zou zijn als de

zowel op provinciaal als op lokaal niveau. Hier kan

naar meer…

woningbouwcorporatie

een rol liggen voor OFW.

We wassen zuiniger, rijden slimmer en isoleren

de deelnameverklaring

Ook binnen de eigen bedrijfsvoering is een maxi-

huizen. We pakken vaker de fiets, zetten de ther-

‘Duurzaam Inkopen’

male energiebesparing mogelijk. Koffie en papier

mostaat een graadje lager en kopen spaarlampen.

gaat ondertekenen.

worden al door OFW duurzaam ingekocht en me-

Met het oog op de ingrijpende verandering van

dewerkers pakken vaker de fiets. Een mooie volgen-

klimaat en milieu, kunnen we het niet veroorloven

de stap zou zijn als de woningbouwcorporatie de

om halve maatregelen te nemen. Extra inzet op verleiden en bespa-

deelnameverklaring ‘Duurzaam Inkopen’ gaat ondertekenen. Door

ren is daarbij een belangrijke uitdaging. OFW geeft daarom aan ie-

zelf duurzaam in te kopen, geef je als organisatie immers het goede

dere nieuwe huurder een gratis ledlamp. Maar, er kan meer en dat

voorbeeld en krijgt de markt voor duurzame producten en diensten

doet de woningbouwcorporatie ook.

een enorme impuls.

OFW nam bijvoorbeeld actief deel aan het ‘Nationaal Klimaatstraat-

Flevoland klimaatneutraal in 2030?

feest’ in 2009. Dit is een landelijke actie om samen zoveel mogelijk

Natuur en Milieu Flevoland werkt aan een klimaatneutraal Flevoland.

energie te besparen. In heel Nederland deden 3000 straten mee,

OFW is daarbij een belangrijke inspirator die laat zien dat energiezui-

waarvan 81 straten in Flevoland. Flevoland eindigde als 4e op de

nig wonen straks heel gewoon is. Wij danken OFW voor haar ‘groe-

landelijke ranglijst met als provinciale winnaar: de Fruithof in Bid-

ne’ inzet de afgelopen jaren en hopen dat zij ‘duurzaamheid’ hoog

dinghuizen. Bewoners uit Biddinghuizen maakten extra veel kans,

in haar vaandel houdt. Wij hopen op een langdurige inspirerende

omdat OFW de woningen energiezuinig renoveerde. En dat loont:

samenwerking.

De Fruithof is ‘Dé Klimaatstraat’ van Flevoland.
Kortom, klimaatneutraal wonen en leven is dichterbij dan we denken.

Vereniging Natuur en Milieu Flevoland maakt zich al meer dan 20

Meer dan 40 partijen ondertekenden in 2005 het manifest Nieuw

jaar sterk voor natuur, milieu en landschap in Flevoland. Samen met

Flevolands Peil. Zo ook OFW en Natuur en Milieu Flevoland. Dit ma-

bijna 20 aangesloten lidorganisaties, en deskundig en toekomstge-

nifest wil het wonen in heel Flevoland naar een hoger peil brengen.

richt. Ze adviseert overheden, bedrijven, maatschappelijke organisa-

Marktpartijen beloven in het manifest werk te maken van kwalitatief

ties en burgers zowel binnen als buiten Flevoland.
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< v 3 maart 2009

OFW startte met de

Het seniorencomplex

modernisering van tachtig

de Tas in Biddinghui-

woningen in het gebied

zen werd officieel ge-

Klaversingel / Uitloper in

opend. Bewoners zijn

Biddinghuizen. De bewo-

blij met hun nieuwe

ners kregen een voorlich-

huis. Op de foto

ting en waren enthousiast

mevrouw van der Weij,

over het ontwerp dat voor

de eerste bewoner die

de woningen is gemaakt.

haar sleutel kreeg.

< 18 maart 2009
Met een geheime code
ontgrendelde Adriaan
Goudswaard, voorzitter
van de Huurders Belangen
Vereniging, officieel de nieuwe
website van OFW. De nieuwe
website is tot stand gekomen
in samenwerking met een
klantenpanel.

> april 2009
Het hoofdgebouw van het seniorencomplex De
Woonark werd bewoond door de ‘nieuwe’ huurders. Het gebouw, met de vorm van een schip,
heeft een prominente plaats in Dronten gekregen.
Met de bouw van dit complex word in een grote
behoefte voor seniorenhuisvesting voorzien.
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< 7 mei 2009

Personeel

Vmbo- leerlingen van het Almere College

OFW

bezochten Oost Flevoland Woondiensten (OFW). De leerlingen kregen een
toelichting over wat OFW doet en welke
beroepen er bij OFW zijn.

> 15 juni 2009

^ 13 mei 2009

Anne Bliek, gedeputeerde van de

Tijdens de officiële start van de

provincie Flevoland, onthulde het 1e

modernisering van De Regen-

zonnepaneel van één van de nieuw-

boog werd de nieuwe naam

bouwwoningen aan de Cultuursingel

van het seniorencomplex te-

in Biddinghuizen. Naast alle duur-

genover De Regenboog bekend

zame moderniseringen en initiatieven

maakt. Mevrouw van Dijk,

vanuit de bewoners, worden er nu ook

Mevrouw Vredeveld - Weg-

deze extra duurzame nieuwbouwwo-

gemans en de heer Huizenga

ningen gebouwd.

diende deze naam in.
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Dronten

geheid in

Door: Herman Vermeer, voorzitter ondernemersvereniging De Driehoek

Prachtig om deze jubilaris te feliciteren met haar 40-jarig bestaan!
Niet alleen omdat het prima is voor de eigen onderneming en het

zorg voor het milieu.
s

	Ook buiten de gemeente Dronten is de bekendheid van OFW rela-

personeel. Juist ook, omdat OFW haar maatschappelijke rol goed

tief groot. Door aan maatschappelijke debatten deel te nemen en

invult.

niet weg te lopen voor innovatieprojecten.
s

	OFW is actief lid van de OVDD.

Een paar kenmerken die mij aanspreken:
s
s

s

Een positieve naamsbekendheid, die hoort bij deze corporatie.
	Lokaal bedrijfsleven in de gemeente Dronten

de samenleving in onze gemeente. Dit trekt extra in-

krijgt een faire kans om partner te zijn in busi-

Dit maakt dat OFW een

ness. Gelukkig ervaren ook tientallen bedrij-

serieuze bijdrage levert

ven dit zo.

aan de opbouw van de

Ik hoop dat we in de toekomst ook een beroep kun-

samenleving in onze

nen doen op de inzet en bijdrage van OFW, als het

gemeente.

gaat om vernieuwing en actualisering van woning-

	Als opleider, stagebieder voor leerlingen heeft
OFW zich ook ontwikkeld tot een onderne-

s

Dit maakt dat OFW een serieuze bijdrage levert aan de opbouw van

woners en zorgt mede voor meer bedrijvigheid.

ming die haar verantwoordelijkheden serieus

bouw. Soms horen daar ontwikkelingen bij, waarin

neemt.

ook andere partners een rol moeten spelen.

	OFW heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Natuurlijk om de
kosten voor de huurder zoveel mogelijk te beperken, maar ook

Namens het bestuur van Ondernemersvereniging de Driehoek

omdat dit goed is voor de leefkwaliteit en aandacht geeft aan de

(OVDD) wens ik u een voortzetting van uw ondernemersstijl.
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mensen voor mensen
Door: drs. ing. Aart van den Hoorn, manager Projecten OFW

Geluk is wat veel mensen nastreven. Misschien wel iedereen.

Kortom: OFW geeft concreet ‘handen en voeten’ aan leefbaarheid.

Hoe draagt Oost Flevoland Woondiensten (OFW) haar steentje bij

Op een wat meer abstracte schaal wil OFW graag concreet bijdragen

tot geluk van haar bewoners?

aan het vergroten en verruimen van noodzakelijke en of gewenste

In de afgelopen tien jaar, dat ik bij OFW werk, heb ik gemerkt dat een

voorzieningen in de drie dorpen van de gemeente Dronten. Con-

dak boven je hoofd een belangrijke voorwaarde voor geluk is. Een

crete voorbeelden zijn het woonservicegebied De Woonark en de

goed en fijn eigen huis in een veilige omgeving geeft de bewoners de

drie gezondsheidscentra in Dronten. Ook is OFW betrokken bij de

mogelijkheid, om zonder zorgen over een thuis, bezig te zijn met het

ontwikkeling van het multifunctioneel gebied in Biddinghuizen en

leven en functioneren in een sociale omgeving.

het woonservicegebied in Swifterbant. Daarnaast zijn er voor diverse

OFW investeert jaarlijks veel in het ontwikkelen en realiseren van

zorginstellingen woningen en gebouwen gerealiseerd, waardoor het

nieuwbouwwoningen, moderniseren van oudere

aantal zorgplaatsen in de gemeente Dronten op

complexen en onderhouden van haar woningen.

De medewerkers van

een beter niveau is gekomen. Deze voorzieningen

Hierbij is kwaliteit een belangrijk uitgangspunt

OFW zijn mensen die

maken de dorpen aantrekkelijker en vergroten de

voor zowel de gebruikte constructies en materi-

door hun vakmanschap

leefbaarheid.

alen, als ook voor de dienstverlening naar de be-

en inspanningen graag

Het leuke van een organisatie als OFW is dat de

woner. Zo krijgt de bewoner standaard een aantal

hun steentje bijdragen

veranderingen in de maatschappij, zowel lokaal,

keuzemogelijkheden voorgelegd met betrekking

aan het geluk van men-

regionaal, nationaal als internationaal, continue

tot de kleur van het schilderwerk of de kleur van de

sen.

invloed hebben op het beleid en realisatie van de

tegels voor de keuken en de badkamer. Daarnaast

doelstellingen. Voor OFW betekent dit ook steeds

worden milieuaspecten van alle handelingen mee-

aanpassen aan veranderende omstandigheden.

gewogen in de besluitvorming. Investeringen in energiebesparing,

Daarom zijn ‘continue verbeteren (Kaizen)’ en ‘integraal naar oplos-

zoals vloer- en dakisolatie, hr-ketels, warmteterugwinning en warm-

singen zoeken’, vaardigheden die bedrijfsbreed worden uitgedragen.

tepompsystemen, leveren flink lagere woonlasten voor de bewoners

Bovendien moeten we gezamenlijk met onze ‘stakeholders’ steeds

op. Dit kwaliteitsdenken is uitgegroeid tot het, inmiddels landelijk,

complexere vraagstukken oplossen. Dit vraagt van OFW en haar

bekende duurzaamheidsbeleid van OFW.

‘stakeholders’ in de toekomst steeds meer denken vanuit netwerken,
omdat alleen gezamenlijk optimale oplossingen zijn te bereiken.

OFW is zeer betrokken bij haar bewoners. Het wijk- en buurtbeheer
van OFW draagt actief bij aan het welzijn in de buurt. OFW stimu-

De medewerkers van OFW zijn mensen die door hun vakmanschap

leert zoveel mogelijk eigen initiatieven van bewoners om de buurt te

en inspanningen graag hun steentje bijdragen aan het geluk van

verbeteren en stelt zich actief op bij het oplossen van burenruzies.

mensen.

Daarnaast lost OFW ontstane huurachterstand zoveel mogelijk sa-

Laat het geluk van de bewoners ook de komende jaren een bron van

men met haar bewoners op. Ook streeft OFW ernaar om zo snel

inspiratie zijn voor de medewerkers, het management en het bestuur

mogelijk een éénoudergezin na een echtscheiding te huisvesten.

van OFW.
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Praktijkonderwijs

en

jaar
OFW

zoeken elkaar op

Door: Peter Kwakkel, namens team praktijkonderwijs in Dronten

Sinds de oprichting zeven jaar geleden van het praktijkonderwijs
in Dronten, zijn er leerlingen van het praktijkonderwijs ingezet bij
allerlei werkzaamheden van OFW. Zo hebben zij onder andere tijdens diverse festiviteiten van OFW werkzaamheden in de catering
uitgevoerd. Ook voeren ze werkzaamheden in de groenvoorziening
uit en maken ze schuttingdelen voor nieuwbouwwoningen in Biddinghuizen.
Doel van al deze activiteiten is dat leerlingen begeleid en in een beschermde omgeving werkervaringen kunnen opdoen.

Belangrijke pijlers van ons onderwijs zijn wo-

Belangrijke pijlers van

nen en werken. Veel van onze leerlingen zijn in

ons onderwijs zijn wonen

de toekomst huurders van OFW. Wij bereiden

en werken. Veel van

ze daarop voor door bijvoorbeeld te oefenen

onze leerlingen zijn in de

met het invullen van aanmeldingsformulieren

toekomst huurders van

voor een huurwoning. Ook brengen wij leerlin-

OFW.

gen op de hoogte van de mogelijkheden die de
woningstichting hen biedt.

Wij zijn dan ook blij met de opgebouwde samenwerking en hopen
deze in de nabije toekomst nog te intensiveren, zodat wij onze doelgroep nog beter kunnen voorbereiden op zelfstandig wonen en werken.
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< juni 2009
tijdens bewonersinformatieavonden gaat OFW in
gesprek met de bewoners van huurwoningen die
gerenoveerd zullen worden. Zo kan OFW rekening
houden met de bezwaren en wensen van de bewoners met betrekking tot de renovatie.

< > 17 juni 2009
Wethouder Koning van de
gemeente Dronten plaatst
een plaquette op de eerste
woning aan de Molenaarsgilde. Hiermee was officieel het 3e deel van de 1e
fase van de wijk De Gilden
afgesloten.

> 30 september 2009
De eerste zwaluwtil in de Bambihof in Swifterbant
is opgeleverd. OFW vindt het erg belangrijk dat ook
dieren gehuisvest kunnen worden. In 2008 werden
ook al twee zwaluwtillen in Biddinghuizen geplaatst.
OFW is erg trots op het zwaluwtilproject omdat het
initiatief hiervoor vanuit de bewoners kwam. Daarom
worden er niet alleen tillen geplaatst, maar werden
ook zwaluwnestkastjes aangeboden aan de huurders.
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H I S T O R I E
< 17 augustus 2009
OFW verhuist naar het tijdelijk pand aan de Fazantendreef, omdat het pand aan De Noord wordt gemoderniseerd. Het pand is
te klein geworden en verouderd.
Medio juni 2010 zal OFW weer haar intrek nemen in het pand
aan De Noord in een nieuwe en prettige werkomgeving.

< september 2009
13 jongerenappartementen op de hoek
De Voor/ Boshof in
Biddinghuizen zijn
opgeleverd. Met deze
appartementen is het
aanbod voor jongeren in Biddinghuizen
uitgebreid.

> 23 september

^ 18 september 2009

Tijdens bewonerskeu-

Het denksportcentrum in het wooncom-

zeavonden kunnen

plex De Woonark werd officieel geopend.

toekomstige huurders

Het denksportcentrum kwam tot stand

van nieuwbouw- of ge-

op basis van een samenwerkingsovereen-

renoveerde woningen

komst tussen Oost Flevoland Woon-

zelf de kleur uitkiezen

diensten (OFW) en de deelnemende

van hun toekomstige

verenigingen. Het denksportcentrum is

keuken en sanitair.

een centrale plek voor de sporten bridge,
sjoelen, dammen en klaverjassen.
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Stukje

jaar

geluk verwezenlijken

Door: dr. Cees Dekker, oud-burgemeester Dronten

Vanaf moment dat hij zijn intrede deed als burgemeester van

door omstandigheden alleen komt te staan is het belangrijk dat je

Dronten, in 1981, zag Kees Dekker de ontwikkeling van duurzaam

gemeenschap ondervindt.’’

wonen. ,,Maar bij duurzaamheid moeten we ook naar het groter geheel kijken. We leven niet op een eilandje’’, aldus Dekker. In dit boek

Stukje geluk

wordt op microniveau naar duurzaamheid gekeken, maar de oud-

Terwijl Kees Dekker het ambt van burgemeester uitoefende, speelde

burgemeester vindt het ook belangrijk op macroniveau verbindingen

zijn vrouw Betty een bijzondere rol in die gemeenschap. Zij deed

te leggen. En hoe landen samenwerken op het gebied van energie en

dit op het gebied van vrijwilligerswerk en met aandacht voor men-

duurzaamheid, daarover zou de politiek eens duidelijkheid moeten

sen aan de onderkant van de samenleving. Nu is zij bijvoorbeeld

geven. Dekker: ,,De overheid moet het lef hebben keuzes te maken.

betrokken bij VITT (Vrijwillige Intensieve Terminale Thuiszorg). Toen

Tja, ik ben nou eenmaal iemand die de samenhang wil zien en die

de burgemeester in 1997 met vervroegd pensioen ging, wilde de ge-

zoekt naar de maatschappelijke context. Daar ligt

meente iets doen naar zijn vrouw toe. Zodoende is

,,Als ik kijk naar de

het Betty Dekker Fonds opgericht. Over de naam-

laatste tien jaar dan kan

geving is zij nog steeds verlegen. Het fonds helpt

Kees Dekker kwam in 1981 met zijn gezin te wo-

ik niet anders dan OFW

mensen die nergens anders terecht kunnen met

nen in het Bungalowpark. Het nadeel is dat in de

een groot compliment

bescheiden bedragen.

wijk thans erg veel ouderen wonen. Daarom moest

geven.’’

Tijdens zijn studententijd is de oud-burgemeester

mijn interesse.’’

het daarop volgende bouwproject, De Fazant in

vrijwilliger geweest in het Henri Dunant huis: ,,Dat

Dronten-Zuid, een gedifferentieerde wijk worden.

is een vakantiehuis voor invaliden. Daar heb ik een

In de jaren 80 ging het helemaal mis. De woningmarkt zakte in el-

week lang een man verzorgd die niet kon lopen, niet kon werken, niet

kaar. De gemeente en de woningcorporatie bouwden samen begin

kon dansen, geen gezin zou stichten en toch geluk vond. Dat heeft

jaren 80 zelfs veel sociale koopwoningen, maar moesten zeer grote

op mij grote indruk gemaakt. Eigenlijk zou iedereen daar een week

verliezen afboeken. In de jaren 90 werd een inhaalslag gemaakt met

moeten werken.’’ Een inspirerende plek. In dat huis leerde hij zijn

de wijken Manege/De Landmaten. De gemeente had hierin de regie.

vrouw Betty kennen. En daar ontmoette hij ook jonkvrouw Roëll die

Niet alleen in bestemmingsplannen, maar ook met acquisitie. Dat

op de afscheidsavond hem vertelde dat hij burgemeester moest wor-

lukte doordat ze partijen bij elkaar kreeg om mee te doen: de woning-

den. Zo is het burgemeesterschap voor Kees Dekker begonnen dat

bouwvereniging, aannemers, makelaars en het bedrijfsleven. Samen

eindigde in Dronten, waar hij nog altijd woont en de ontwikkelingen

nodigden ze nieuwe inwoners en bedrijven uit zich in Dronten te

volgt. ,,Als ik kijk naar de laatste tien jaar dan kan ik niet anders dan

vestigen. ,,Ik vind Manege/De Landmaten nog steeds de mooiste

OFW een groot compliment geven.’’ Ze heeft volgens hem leiding

wijk van Dronten’’, zegt Dekker.

genomen, kansen benut en is een belangrijke partner geworden. Zijn

Hij vindt het te prijzen dat het bedrijfsleven en andere belangheb-

advies is dan ook: ,,Probeer zo door te gaan en blijf volstrekt zelf-

benden meededen. Het is belangrijk dat mensen in Dronten komen

standig opereren.’’ En voor de inwoners hoopt hij dat ze, net als die

wonen, maar ze moeten er ook willen blijven wonen. Het naar de zin

gehandicapte man in het Henri Dunant huis, een stukje geluk in hun

hebben en een leefplek vinden. Dekker: ,,Dronten biedt bindingen

en elkaars leven proberen te verwezenlijken. Dan werk je aan een

en daar spelen bijvoorbeeld de kerken ook een grote rol in. Als je

duurzame samenleving.
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Over

de drempel in

jaar
Dronten

Door: Bart Wijnands, makelaar bij Makelaardij o.g. Van der Linden B.V.

Enkele jaren geleden kwam ik voor mijn werk naar Dronten. Vanuit

in de uiterst tevreden gezichten in de FlevoPost, waar inwoners op

een grote levendige stad maakte ik kennis met de gemeente, z’n his-

laagdrempelig niveau een jubileum vieren.

torie, faciliteiten, inwoners en ambitie.

Dronten is een geweldige gemeente waar veel kansen en mogelijkhe-

Het mag duidelijk zijn dat het laatst genoemde in deze mooie groene

den liggen, waar ruimte en groen nog bestaan, waar jong en oud, rijk

gemeente zeer hoog ligt. Daar waar in de jaren 60 de pioniers de

en arm, en verschillende culturen samen komen en genieten van een

schouders eronder zetten en het startsein gaven voor de opbouw,

goed leven. Houd dit in stand, zorg dat men dit met veel trots uit,

is het vandaag de dag van groot belang dat de gemeente met zijn

dan zal samenwerking van overheden en ondernemers de mogelijk-

ondernemers en inwoners de ontwikkeling voortzet. Gezien de am-

heid kunnen bieden om op economisch alsmede ecologisch gebied,

bitie en wilskracht van de gemeente en van de on-

Dronten nog meer te laten groeien.

dernemers van Dronten om deze groei op grote

Dit zijn dé ambassa-

schaal voort te zetten, kan deze uitdaging alleen

deurs, dé visitekaartjes

OFW is hierbij één van de grootste ambassadri-

succesvol uitpakken.

die deze mooie gemeen-

ces van onze gemeente. Met haar gerealiseerde

De vraag ‘Hoe’ zou men beantwoord moeten krij-

te, op geheel eigen wijze,

ontwikkelingen en vooruitstrevende aanpak weet

gen vanuit de inwoners van Dronten. Dit zijn dé

nog duidelijker op de

OFW al 40 jaar vele groepen in de gemeente Dron-

ambassadeurs, dé visitekaartjes die deze mooie

kaart kunnen zetten.

ten samen te brengen. Door allen gelijk te stellen,

gemeente, op geheel eigen wijze, nog duidelijker

geen onderscheid te maken en zaken als voorzie-

op de kaart kunnen zetten. Door de inwoners een

ningen niet terzijde te leggen, weet zij al deze jaren

kansrijk en gemoedelijk leef- en woonklimaat te bieden, zal dit z’n

haar huurders en kopers een prettige woonomgeving te bieden.

reflectie geven op de arbeidsplaatsen en voorzieningen.

In nauwe samenwerking met OFW heb ik vele malen mogen ervaren
hoe trots zij omgaat met haar huurders en met haar gemeente. Dit

Zowel als inwoner als in mijn dagelijks werk heb ik al veel verwe-

werkt motiverend, waardoor indirect een samenwerkende werving

zenlijking van wensen en daarmee groei van Dronten mee mogen

ontstaat.

maken. Noem alleen nog maar het vernieuwde winkelcentrum, de

Laat velen hier een voorbeeld aan nemen, om zo gezamenlijk de

huidige aanleg van de treinverbinding, de realisatie van complete

schouders van de voorgaande pioniers eronder te houden en Dron-

woonwijken… En vergeet niet het dorpse karakter wat men terugziet

ten op geheel eigen wijze naar een nog hoger niveau te brengen.
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Mensen

jaar

maken het verschil

Door: Gauke Zijlstra, inwoner van Dronten en oud-gemeentesecretaris

Vraag aan 58 mensen om na te denken over een meer duurzame

lijk en individueel positie als wereldburger? Voortgaande globalise-

lokale samenleving en het ritselt van de plannen, nieuwe initiatieven,

ring is onontkoombaar. Op welke manier kunnen wij als eenvoudige

dromen en idealen.

inwoners werken aan een hoger niveau van kwaliteit van relaties, van

Het initiatief van OFW in dit jubileumjaar vooral vooruit te kijken

de verbinding tussen mensen en tussen mens en aarde?

levert een betekenisvolle agenda op voor een meer duurzame toekomst. Input voor verdieping en concretisering van de missie, visie

Het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ is afkomstig uit het rapport

en doelstellingen van OFW.

‘Our common future’, dat al in 1987 werd uitgebracht door de VNCommissie Brundtland. In de bijdrage van de Warmonderhof wordt

In samenhang zijn de bijdragen inspirerend, creatief, vernieuwend

het begrip mooi samengevat: duurzaamheid is verbonden met de

en soms ontroerend. Opvallend is het appèl op sa-

ontwikkeling van mens en mensheid. Meer dan

menwerking, participatie van alle bevolkingsgroe-

Mensen maken het

twintig jaren later is het onderwerp actueler dan

pen, ruimte voor iedereen. In alle bijdragen is een

verschil. Medewerkers

ooit. Met kleinkinderen ervaar ik opnieuw de die-

grote betrokkenheid op de woongemeenschappen,

en bestuur van OFW als

pere betekenis. We staan naar mijn gevoel op een

op de ‘commune,’ herkenbaar. Zonder uitzonde-

vertegenwoordigers van

kruispunt in de tijd. Op een drempel. Onlangs las

ring tonen de schrijvers zich mede verantwoorde-

een betrokken maat-

ik het indrukwekkende boek De toekomst is groen

lijk voor een duurzame maatschappelijke ontwikke-

schappelijke ondernemer

van Thomas Friedman. In het boek wordt een stra-

ling, de inrichting van een houdbare samenleving.

in een spilpositie.

tegie verkondigd om de problemen van onze steeds

Het kan echt: de inrichting en vormgeving van een

warmere, steeds plattere en steeds vollere wereld

meer duurzame, vreedzame en rechtvaardige we-

het hoofd te kunnen bieden. Friedman beschrijft

reld. En het begint heel dichtbij. In veel bijdragen is de bekende op-

de noodzaak en de mogelijkheden onze wereld gezonder, schoner en

roep ‘Think global, act local’ voelbaar. Verbeter de wereld. Het begint

veiliger te maken. Daarom overviel mij niet het sombere gevoel dat

bij je zelf.

ik in 1972 kreeg van het rapport van De Club van Rome (De grenzen
aan de groei). Er is perspectief, maar dan moeten we wel vandaag

Verbeter de wereld. Het begint in jouw eigen straat, buurt, dorp, ver-

beginnen. We moeten een drempel over. Om te beginnen dicht bij

eniging of bedrijf.

huis. Daar, waar we wonen. Daar, waar we ons thuis voelen.

Gemotiveerde mensen - die op elkaar betrokken zijn en zich mede
verantwoordelijk voelen – maken het verschil. Het ontwikkelen van

‘Think global, act local’. Overheid, inwoners, mondige burgers, maat-

een meer duurzame lokale samenleving kent een fysieke compo-

schappelijk middenveld, vrijwilligers, mantelzorgers, ondernemers

nent (energiebesparende maatregelen; aanpasbaar bouwen; groene

gezamenlijk. Mensen maken het verschil. Medewerkers en bestuur

stroom; groene daken; afvalverwerking; naleving van milieuwetten

van OFW als vertegenwoordigers van een betrokken maatschappe-

enzovoort) en een sociale component (verbonden samenleven; om-

lijke ondernemer in een spilpositie. Met dit jubileumgeschenk voor

zien naar elkaar; kansen voor iedereen; solidariteit). Maar steeds

de relaties van OFW en de lokale ‘commune’ is er nieuwe input voor

meer ook een moreel-ethische component. Hoe kiezen we gezamen-

het vrijmaken van creatieve energie en concrete maatregelen.
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bronnen

colofon

Teksten schrijvers

Ben Vermeer

Archief

(Eind)redactie:

Truus Sweringa

Jan Dirk Pruim

Oost Flevoland Woondiensten

Gauke Zijlstra

Hillebrand Koning

Ab van Luin

Familie Weevers

Kwoot Communicatie &

Martine Dubois

Hugo Kramer

Familie Segaar

Reclame Dronten

John Bos

Henk Pullen

Familie Hondius

Oost Flevoland Woondiensten

Eppo van Veldhuizen

Gert Leeftink

Henk Tiesinga

Erik Langeweg

Historisch beeldmateriaal

Vormgeving:

Geert Popkema

Annemieke van Rooijen

Alle ‘historische’ foto’s komen uit

Aigu ontwerpstudio Dronten

Jan de Graaf

Dirk Woltjer

eigen bezit of van betrokkenen

Jan van de Wiel

Wim van Selling

zoals hierboven benoemd.

Fotografie:

Dick Verhoeven

Ellen Kruize

De krantenartikelen komen o.a.

Leo van Bemmel fotografie

Wim Revet

Rob Moritz

uit de Flevolander/ Flevopost en

Roel Mensink

Mohammed el Haroui

het Dagblad Flevoland/Stentor.

Druk:

Trudi Wisse

Teun Bouwhuis

Het was echter niet mogelijk om

Zalsman Kampen

Hans Bosvelt

Vera Dam

alle bronnen van de krantenartike-

Evert Jan Morren

Herman Vermeer

len te achterhalen. Wij hopen op

Uitgegeven door:

Ad Kuijper

Aart van den Hoorn

uw begrip.

Oost Flevoland Woondiensten

Cees Weevers

Peter Kwakkel

Rik Bovenberg

Cees Dekker

Met dank aan

Geke de Haan

Bart Wijnands

Gauke Zijlstra

Anja Post

Gauke Zijlstra

Familie Weevers

Dronten
T: 0321-38 55 00
www.ofw.nl

Familie Segaar

Jan Saal

Niets in deze uitgave mag worden

Aat de Jonge

Gesprekken/interviews

Familie Hondius

Otto van der Heide

Adriaan Goudswaard, Ben van

Alle schrijvers

Paul Kemps

der Zwan, Janny Omvlee, Gre van

Henk Verweij

de Rozenberg, Eelke Spriensma,

Wij hebben er alle zorg aan be-

Siebe de Graaf

Anke Hofman, Claudia van

steed om zo volledig mogelijk te

Anneke Groenenberg

Loveren.

zijn in dit boek. Echter is het on-

Dirk Drogt

Gert-Jan van Tilburg, Jennie

danks alle goede zorgen mogelijk

Truus Osinga-Sloof

Brandsma, Jan van de Wiel,

dat de inhoud op details wellicht

Ben van der Steeg

Patrick Mahu.

niet altijd correct is weergegeven

Alex van Doorn

Lammert en Anneke Segaar.

of dat we niet helemaal volledig

Andries Greiner

Ronald van der Velden, Francisca

zijn geweest. We hopen op uw

Piet Goud

Wubben

begrip.
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“Duurzaam
toekomst”

jaar

bouwen heeft de

Door: Teun Bouwhuis, directeur Salverda

Bouwbedrijf Salverda BV is een dynamische, middelgrote bouwor-

hogere investering vraagt, maar dat je dat heel snel hebt terugver-

ganisatie uit ‘t Harde. Wij hebben al zo’n tien jaar een nauwe band

diend door de besparingen die het oplevert.

met het jubilerende OFW. Zelf bestaan wij ook al ruim vijftig jaar. Wij
doen nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen, maar ook

De samenleving profiteert

utiliteitsprojecten, betonbouw en betonrenovatie.

Het streven naar een duurzame samenleving houdt niet op bij de

Ik denk dat de manier waarop wij werken verregaande raakvlakken

deur van het kantoor. Onlangs hebben wij in Biddinghuizen een

heeft met de werkwijze van OFW. En dat daarom de relatie ook suc-

‘schuttingenproject’ opgezet en tot een succesvol eind weten te

cesvol is. Beide partijen zijn praktisch ingesteld en zoeken naar in-

brengen. Hierbij werden in verschillende wijken de schuttingen van

novatieve oplossingen voor een maximaal resultaat. Bovendien stel-

de bewoners door langdurig werkelozen opgeknapt en op sommige

len we allebei de bewoner en de leefomgeving centraal en proberen

plaatsen zelfs compleet vervangen. De deelnemers deden nuttige

vanuit die visie te komen met flexibele, duurzame

werkervaring op, wij konden onze expertise en vak-

oplossingen waarvan iedereen profiteert. Als cor-

Het streven naar een

manschap aanwenden voor de samenleving én het

poratie is OFW verantwoordelijk voor een grote

duurzame samenleving

aangezicht van de wijk werd hierdoor direct een

hoeveelheid vastgoedobjecten die het bedrijfska-

houdt niet op bij de deur

stuk beter, waardoor de mensen weer trots werden

pitaal vormen. Als je daar op een verantwoorde,

van het kantoor.

op hun wijk.

duurzame manier mee omgaat, zorg je voor be-

Dat duurzaam niet alleen goed is voor ‘people’

stendigheid op de lange termijn. Wij proberen als

en ‘planet’, maar ook voor ‘profit’, bewijzen de in-

bouwpartner mee te werken aan een duurzame samenleving, waarbij

spanningen van OFW en Salverda: in 2008 won de combinatie voor

ons accent - hoe kan het ook anders - zich vooral richt op duurzaam-

een renovatieproject van vijfentachtig woningen in Biddinghuizen de

heid in het bouwen. Wij kiezen bijvoorbeeld, in overleg met onze

prestigieuze SenterNovem ‘NET-Trofee’. In de ruim tien jaar dat wij

opdrachtgevers en architecten, voor duurzame isolatie van gevels

voor en met OFW werken, hebben we samen zo’n acht projecten

én daken. Zo zijn wij in staat geweest in projecten van onder meer

succesvol afgerond. Natuurlijk is het winnen van de Nettrofee voor

OFW de energielabels van te renoveren woningen te verbeteren van

het project in Biddinghuizen voor beide partijen een geweldige sti-

het ongunstige label E naar het energiezuinige toplabel A. Daarnaast

mulans om verder te gaan op de succesvol ingeslagen weg. Daarom

zoeken wij voortdurend, wederom in samenwerking met onze archi-

feliciteert het vijftigjarige Salverda het veertigjarige OFW van harte

tecten, naar milieuvriendelijke materialen, die weinig onderhoud ver-

met deze mijlpaal en wil ik de wens uitspreken dat onze gezamenlijke

gen en niet milieubelastend zijn bij de uiteindelijke verwerking. Door

inspanningen nog meer een voorbeeld gaan vormen voor de aanpak

op die manier te denken, merk je dat duurzaam initieel vaak een iets

van renovatieprojecten in Flevoland en de rest van Nederland.
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H I S T O R I E
> februari 2009

< v 3 maart 2009

OFW startte met de

Het seniorencomplex

modernisering van tachtig

de Tas in Biddinghui-

woningen in het gebied

zen werd officieel ge-

Klaversingel / Uitloper in

opend. Bewoners zijn

Biddinghuizen. De bewo-

blij met hun nieuwe

ners kregen een voorlich-

huis. Op de foto

ting en waren enthousiast

mevrouw van der Weij,

over het ontwerp dat voor

de eerste bewoner die

de woningen is gemaakt.

haar sleutel kreeg.

< 18 maart 2009
Met een geheime code
ontgrendelde Adriaan
Goudswaard, voorzitter
van de Huurders Belangen
Vereniging, officieel de nieuwe
website van OFW. De nieuwe
website is tot stand gekomen
in samenwerking met een
klantenpanel.

> april 2009
Het hoofdgebouw van het seniorencomplex De
Woonark werd bewoond door de ‘nieuwe’ huurders. Het gebouw, met de vorm van een schip,
heeft een prominente plaats in Dronten gekregen.
Met de bouw van dit complex word in een grote
behoefte voor seniorenhuisvesting voorzien.
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Personeel

Vmbo- leerlingen van het Almere College

OFW

bezochten Oost Flevoland Woondiensten (OFW). De leerlingen kregen een
toelichting over wat OFW doet en welke
beroepen er bij OFW zijn.

> 15 juni 2009

^ 13 mei 2009

Anne Bliek, gedeputeerde van de

Tijdens de officiële start van de

provincie Flevoland, onthulde het 1e

modernisering van De Regen-

zonnepaneel van één van de nieuw-

boog werd de nieuwe naam

bouwwoningen aan de Cultuursingel

van het seniorencomplex te-

in Biddinghuizen. Naast alle duur-

genover De Regenboog bekend

zame moderniseringen en initiatieven

maakt. Mevrouw van Dijk,

vanuit de bewoners, worden er nu ook

Mevrouw Vredeveld - Weg-

deze extra duurzame nieuwbouwwo-

gemans en de heer Huizenga

ningen gebouwd.

diende deze naam in.
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< v 3 maart 2009

OFW startte met de

Het seniorencomplex

modernisering van tachtig

de Tas in Biddinghui-

woningen in het gebied

zen werd officieel ge-

Klaversingel / Uitloper in

opend. Bewoners zijn

Biddinghuizen. De bewo-

blij met hun nieuwe

ners kregen een voorlich-

huis. Op de foto

ting en waren enthousiast

mevrouw van der Weij,

over het ontwerp dat voor

de eerste bewoner die

de woningen is gemaakt.

haar sleutel kreeg.

< 18 maart 2009
Met een geheime code
ontgrendelde Adriaan
Goudswaard, voorzitter
van de Huurders Belangen
Vereniging, officieel de nieuwe
website van OFW. De nieuwe
website is tot stand gekomen
in samenwerking met een
klantenpanel.

> april 2009
Het hoofdgebouw van het seniorencomplex De
Woonark werd bewoond door de ‘nieuwe’ huurders. Het gebouw, met de vorm van een schip,
heeft een prominente plaats in Dronten gekregen.
Met de bouw van dit complex word in een grote
behoefte voor seniorenhuisvesting voorzien.
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beroepen er bij OFW zijn.
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Tijdens de officiële start van de

provincie Flevoland, onthulde het 1e

modernisering van De Regen-

zonnepaneel van één van de nieuw-
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zame moderniseringen en initiatieven

maakt. Mevrouw van Dijk,

vanuit de bewoners, worden er nu ook

Mevrouw Vredeveld - Weg-

deze extra duurzame nieuwbouwwo-

gemans en de heer Huizenga
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OFW startte met de

Het seniorencomplex

modernisering van tachtig

de Tas in Biddinghui-

woningen in het gebied

zen werd officieel ge-

Klaversingel / Uitloper in

opend. Bewoners zijn

Biddinghuizen. De bewo-

blij met hun nieuwe

ners kregen een voorlich-

huis. Op de foto

ting en waren enthousiast

mevrouw van der Weij,

over het ontwerp dat voor

de eerste bewoner die

de woningen is gemaakt.

haar sleutel kreeg.

< 18 maart 2009
Met een geheime code
ontgrendelde Adriaan
Goudswaard, voorzitter
van de Huurders Belangen
Vereniging, officieel de nieuwe
website van OFW. De nieuwe
website is tot stand gekomen
in samenwerking met een
klantenpanel.

< 7 mei 2009
Vmbo- leerlingen van het Almere College bezochten Oost
Flevoland Woondiensten (OFW). De leerlingen kregen een
toelichting over wat OFW doet en welke beroepen er bij OFW
zijn.
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Het hoofdgebouw van het senio-

OFW

rencomplex De Woonark werd bewoond door de ‘nieuwe’ huurders.
Het gebouw, met de vorm van een
schip, heeft een prominente plaats
in Dronten gekregen. Met de bouw
van dit complex word in een grote
behoefte voor seniorenhuisvesting
voorzien.

> 15 juni 2009

^ 13 mei 2009

Anne Bliek, gedeputeerde van de

Tijdens de officiële start van de

provincie Flevoland, onthulde het 1e

modernisering van De Regen-

zonnepaneel van één van de nieuw-

boog werd de nieuwe naam

bouwwoningen aan de Cultuursingel

van het seniorencomplex te-

in Biddinghuizen. Naast alle duur-

genover De Regenboog bekend

zame moderniseringen en initiatieven

maakt. Mevrouw van Dijk,

vanuit de bewoners, worden er nu ook
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< juni 2009
tijdens bewonersinformatieavonden gaat OFW in
gesprek met de bewoners van huurwoningen die
gerenoveerd zullen worden. Zo kan OFW rekening
houden met de bezwaren en wensen van de bewoners met betrekking tot de renovatie.

< > 17 juni 2009
Wethouder Koning van de
gemeente Dronten plaatst
een plaquette op de eerste
woning aan de Molenaarsgilde. Hiermee was officieel het 3e deel van de 1e
fase van de wijk De Gilden
afgesloten.

< 17 augustus 2009
OFW verhuist naar het tijdelijk pand aan de Fazantendreef, omdat het pand aan De Noord wordt gemoderniseerd. Het pand is
te klein geworden en verouderd.
Medio juni 2010 zal OFW weer haar intrek nemen in het pand
aan De Noord in een nieuwe en prettige werkomgeving.
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< september 2009
13 jongerenappartementen op de hoek
De Voor/ Boshof in
Biddinghuizen zijn
opgeleverd. Met deze
appartementen is het
aanbod voor jongeren in Biddinghuizen
uitgebreid.

^ 18 september 2009

> 23 september

Het denksportcentrum in het wooncom-

Tijdens bewonerskeu-

plex De Woonark werd officieel geopend.

zeavonden kunnen

Het denksportcentrum kwam tot stand

toekomstige huurders

op basis van een samenwerkingsovereen-

van nieuwbouw- of ge-

komst tussen Oost Flevoland Woon-

renoveerde woningen

diensten (OFW) en de deelnemende

zelf de kleur uitkiezen

verenigingen. Het denksportcentrum is

van hun toekomstige

een centrale plek voor de sporten bridge,

keuken en sanitair.

sjoelen, dammen en klaverjassen.

> 30 september 2009
De eerste zwaluwtil in de Bambihof in Swifterbant
is opgeleverd. OFW vindt het erg belangrijk dat ook
dieren gehuisvest kunnen worden. In 2008 werden
ook al twee zwaluwtillen in Biddinghuizen geplaatst.
OFW is erg trots op het zwaluwtilproject omdat het
initiatief hiervoor vanuit de bewoners kwam. Daarom
worden er niet alleen tillen geplaatst, maar werden
ook zwaluwnestkastjes aangeboden aan de huurders.
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zeavonden kunnen
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