
2014: Duurzaam wonen
 geconcretiseerd

OFW heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om duurzaam wonen voor de inwoners van Dronten 

mogelijk te maken. Daarnaast zijn onze keuzes geconcretiseerd. Onder andere vanwege de 

heffingen, moeten we scherpe keuzes maken waaraan we onze beschikbare middelen besteden. 

Voldoende aanbod
van woningen

Betaalbaarheid 
van onze woningen

Aflossen
leningen

Kwaliteit van
onze woningen

DE KEUZES

u We hebben 37 woningen in Gilden gebouwd.

u We hebben 21 woningen en 23 garages verkocht.

u We hebben vier startersleningen verstrekt.

u Er is een forse daling van 11 naar 2 van het aantal huisuitzettingen.

u We zien een daling van 0.82% naar 0,78% van de huurachterstanden.

u We hebben woningen beschikbaar binnen twee jaar en de woningmarkt 
 voor senioren is in evenwicht.

u Slechts 3,11% van onze woningen heeft nog maar een E-, F- of G-label.

u Wij hebben voor onze huurders maar liefst 39% gemiddeld 
 gasverbruik per woning ten opzichte van 2000 bespaard. 

u Ons gemiddelde energieleabel is van een C-label naar een B-label 
 gegaan met een gemiddelde energie-index van 1,29. 
 Hiervoor hebben we de prijs ‘Beste energie-index’ ontvangen.

Alle doelgroepen onder dak

Goed wonen

Energiesprong

WAT WE VORIG JAAR HEBBEN GEDAAN EN BEREIKT

u De nieuwe bewoners van de 76 nieuwbouwwoningen in De Gilden hebben  
 een vierkante-meter-tuin gekregen tijdens de oplevering.

u We hebben voor € 5.022,- drie leefbaarheidsinitiatieven vanuit het 
 leefbaarheidsfonds gefinancierd.

Kansrijke woonomgeving

u De modernisering van de 137 Chaletwoningen is gestart.

u We zijn gestart met de voorbereiding van de modernisering van woningen  
 in de Greente Zuid.

u 512 woningen en appartementen en 3 appartementengebouwen werden 
 geschilderd.

u Bij 80 woningen werd het voegwerk opgeknapt en enkelglas vervangen

u 20 appartementen kregen kunststofkozijnen en HR++ glas, isolatie van dak, 
 vloeren en gevels en nieuwe dakbedekking.

u We gaven ruim 1,5 miljoen uit aan verhuis- en reparatieonderhoud.

u Het aantal schademeldingen van inbraken met sporen van braak is gedaald
 van 53 naar 21.

u We hebben door het opstellen van een beleid voor klachtenmanagement,
 trainingen klantcommunicatie en een klantvolgsysteem hard gewerkt 
 om u nog beter te helpen.

u We ontwikkelen onze online dienstverlening verder.


