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Oost Flevoland 
Woondiensten
Postbus 89, 8250 AB  Dronten
De Noord 47, Dronten
woondiensten@ofw.nl  |  www.ofw.nl 
T 0321 - 38 55 00  |  F 0321 - 31 77 33

Openingstijden
Ma t/ m vrij 08.30 - 13.00 uur
Ma t/ m vrij 13.00 - 17.00 uur op afspraak

Feenstra verwarming 
(cv-reparaties) T 088 – 84 55 000

Jalinen Rioleringswerkzaam heden 
(rioolverstoppingen) T 0321 - 31 37 23

GSF glasgroep Glasbreuk 
T 0320 - 25 71 57 

Alarmnummer
Uitsluitend voor onderhouds meldingen 
die niet kunnen wachten tot de 
eerst volgende werkdag van OFW  
T 0320 – 25 71 57

Wijkkantoor Biddinghuizen
De Baan 33 | Spreekuur: 
woensdag 13.00-14.00 uur

Wijkkantoor Swifterbant
De Heraldiek 2 | Spreekuur: 
dinsdag 13.00-14.00 uur

Dit jaar hebben we een lange warme zomer. 
Onvoorstelbaar toch dat er watertekort is in ons 
natte kikkerlandje. Is dit toeval of is klimaatveran-
dering echt aan de orde? Ik weet wel zeker dat dit 
laatste het geval is. Niet voor niets hebben vrijwel 
alle landen in de wereld het Klimaatakkoord 
in Parijs getekend. Iedereen beseft dat er iets 
aan de hand is. Het kabinet maakt serieus werk 
van de uitvoering van het Klimaatakkoord. Ten 
opzichte van 1990 moet er in 2030 50% minder 
CO2–uitstoot zijn en in 2050 moeten alle woningen 
klimaatneutraal zijn. Inmiddels is wel duidelijk dat 
dit niet vanzelf gaat. Er moet fors geïnvesteerd 
worden. 
Het kabinet ziet woningcorporaties als voortrekker 
voor het energiezuiniger maken van woningen. 
Woningcorporaties hebben tegen het kabinet 
gezegd dat ze bereid zijn te investeren in deze 
energietransitie, maar dan moeten ze het wel 
kunnen betalen. Nu betaalt een woningcorporatie 
jaarlijks een bedrag ter waarde van drie maanden 
huur aan de overheid. Dit moet veel minder 
worden. Hier lijkt begrip voor te zijn. Ook hebben 
corporaties er bij het kabinet op aangedrongen 
om er voor te zorgen dat de energietransitie niet 
leidt tot hogere woonlasten voor de laagste inko-
mensgroepen. Daarnaast moet de bouwindustrie 
veranderen. Ze moeten duurzamere producten 
maken en de prijs daarvan moet naar beneden. 
Men verwacht dat de prijs vanzelf daalt als er meer 
vraag is, in dit geval van woningcorporaties. Én er 

zijn veel meer vakmensen 
nodig. Dat geldt zowel 
voor mensen die woningen 
kunnen isoleren als voor 
mensen die verstand 
hebben van het ontwerpen, 
installeren en onderhouden 
van duurzame installaties. 
OFW heeft samen met u al veel gedaan aan ener-
giebesparing. Gelukkig maar, want het kabinet 
is van plan de gasprijs te verhogen en de elektri-
citeitsprijs iets te verlagen. Dan is het fijn om in 
een goed geïsoleerd huis te wonen. Dat scheelt in 
stookkosten. Natuurlijk kunt u zelf ook veel doen. 
Ga zuinig om met energie. U kunt bijvoorbeeld 
ledlampen plaatsen, OFW vragen om zonnepa-
nelen op uw dak te leggen (zie verderop in deze 
editie) en de verwarming niet te hoog te zetten. 

Met Prinsjesdag weten we hopelijk of het kabinet 
de belastingheffingen verlaagt voor woningcor
poraties. Als dat zo is, gaan we graag samen met 
u aan de slag. Want minder CO2-uitstoot leidt tot 
een betere toekomst. Zeker voor onze kinderen 
en kleinkinderen!

Truus Sweringa
directeur bestuurder

Rijksheffingen naar beneden? 

INVESTEREN IN ENERGIE-
BESPARING KOST GELD
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SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT
 
Dronten
Het Hogerhuis 1 t/m 4, 5 (L+R), 6 (L+R), 
7 (L+R), 8 (L+R), 9 (L+R), 10 (Lagerhuis), 
14 t/m 32, 22 (L+R)

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

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

ONDERHOUD
3

Ontspullen zorgt voor minder schoonmaken, minder onderhoud en minder stress. 
Goed plan! Maar hoe begin je? Wij geven u alvast een zetje in de goede richting met 
deze tips:

Elke dag 5 minuten
Opruimen kost tijd en energie. Dus begin klein: kies één kamer waar u wilt 
opruimen. Klaar? Stop dan! Met kleine stapjes viert u ook meer successen. 

Vul elke week een vuilniszak
Gaat u dit veel te langzaam? Probeer dan wekelijks een vuilniszak te vullen 
met spullen die weg kunnen. Kijk er niet meer in, doe de zak dicht en gooi 
hem weg.

Pak uit een doos wat u nodig heeft
‘Andersom opruimen’ is de grondige aanpak, als u écht veel spullen heeft en veel 
moeite heeft om iets weg te doen. Hoe werkt dat? Stop de complete inhoud van 
een la in een lege doos. Heeft u iets nodig, dan haalt u het uit de doos. Na gebruik 
legt u het terug in de la. Spullen die u na een maand nog steeds niet heeft gebruikt, 
kunt u weggeven of weggooien.

Bezorg uw spullen een tweede leven
Als u uw overtollige spullen verkoopt, bijvoorbeeld via marktplaats of een tweede-
handswinkel, kunt u er nog een zakcentje aan verdienen: win-winsituatie toch? En 
anders kunt u de Kringloopwinkel er misschien blij mee maken.

OPRUIMEN EN 
ONTSPULLEN 
DOE JE ZO
Heeft u ook zo genoten van die lange zomerdagen? 

U was veel buiten, dus ach, die stapels spullen in de 

hoek zag u toch niet. Nu het weer wat frisser wordt en 

we weer naar binnen gaan, is het tijd om op te ruimen 

en te ontspullen. 

 KLUSWIJZER
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In 1918 werd De Haan geboren in het Friese Donker-
broek. Vanwege het werk belandde de metselaar - die in 
de avond uren zijn eigen huis bouwde - met zijn gezin in 
Rotterdam als conciërge. Genietend van de ‘oude dag’ 
verhuisde het stel - vanwege de fietsomgeving - naar 
Hooge veen. Een dotteroperatie en meer zorgbehoefte 
waren de aanleiding voor de volgende verhuizing. Dochter 
Janke vond het namelijk beter dat pa en ma dichterbij 
kwamen wonen. En dat werd haar woonplaats Dronten. 
“Sindsdien zijn ze gelukkig goed gezond gebleven”, lacht ze.

”We vullen elkaar aan”
“We huren alweer 22 jaar bij OFW, eerst aan De Fazant en 
nu hier”, weet De Haan, kwiek vertellend vanuit zijn luie 
stoel. “Gelukkig kunnen we nog veel zelf. Ik mag graag stof-
zuigen en mijn vrouw doet ook van alles. We vullen elkaar 
aan.” Alleen het ramenlappen laten  ze aan hun dochter 

Het geheim van 100 jaar 
worden? “Het leven 
nemen zoals het is”, weet 
Antoon (Tom) de Haan 
uit Dronten. Samen met 
zijn vrouw Imkje (91) 
woont hij al twaalf jaar 
lang in apparte men-
tencomplex De Boeg.

  DE 100-JARIGE MAN 
DIE GEWOON GELUKKIG IS

over. “We zijn erg blij met deze plek op de tweede verdie-
ping; er is een lift, het uitzicht is mooi en we hebben alle 
ruimte”, vertelt zijn vrouw. Ook de medebewoners zijn blij 
met hen, zo bleek op de 100e verjaardag van De Haan. “Ze 
hebben ons verrast met een fantastisch feest. Geweldig!”

Nooit te oud om te leren
Het leven smaakt de eeuweling nog goed. “In het weekend 
een glaasje wijn, soms een borrel. En we maken elke dag 
even een wandeling, waarbij ik de rollator gebruik. De 
fietsen hebben we weggedaan, maar we maken met de 
auto nog wel eens een ritje. Verder mag ik graag de krant 
lezen en puzzelen.” Ook speelt hij Wordfeud (Scrabble) 
en is hij actief op Facebook, waar hij op de hoogte blijft 
van zijn inmiddels vijftig personen tellende nageslacht. En 
mocht er tijd over zijn, dan zoekt De Haan op zijn tablet 
van alles op. Je bent immers nooit te oud om te leren.

HUURDER IN BEELD
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Geld besparen, dat wilt u toch ook? Met onze zonnepanelenactie kan 
dat! Op donderdag 2 augustus stonden we met een informatiekraam in 
Swifterbant. 

Ruim 20 geïnteresseerde huurders 
kwamen een kijkje nemen bij de 
informatiekraam. Hiervan meldden 
15 huurders zich aan voor zonne-
panelen. Sinds 2016 plaatst OFW 
zonnepanelen op haar woningen. 
Ruim 350 woningen zijn inmiddels 
voorzien.  

Hoe werkt de actie? 
Eerst bekijken wij of uw woning 
geschikt is voor het plaatsen van 
zonnepanelen. Is uw woning 
geschikt? In een persoonlijk advies-
gesprek bepalen we aan de hand 
van uw jaarverbruik hoeveel zonne-
panelen we op uw woning plaatsen 
(minimaal 6 en maximaal 10). We 
gaan voor woonlastenverlaging. 
Dus, heeft uw woning geen gunstige 
zonligging of verbruikt u niet zoveel 
stroom? Dan plaatsen wij geen 
zonnepanelen. De kosten zijn dan 
hoger dan dat de zonnepanelen 
opbrengen. 

Hoe u bespaart met 
zonnestroom?
Zonnepanelen zetten (zon)licht om 
in stroom. Ze produceren stroom 
zodra het licht wordt. Dus ook op 
bewolkte dagen. Op zonnige dagen 

rancier. De helft hiervan betaalt u aan 
OFW en de andere helft is voor u!

Interesse? 
We komen graag bij u langs
Ziet u deze actie wel zitten? Vult u 
dan het belangstellingsformulier in 
op onze website: www.ofw.nl/zonne-
panelen. We komen dan graag bij u 
langs om u verder te informeren.

wekken ze wel meer stroom op. De 
zonnestroom gebruikt u direct in uw 
woning. De zonnestroom die u niet 
gebruikt in uw woning, wordt aan het 
elektriciteitsnet geleverd. Per terug-
geleverde kWh-stroom ontvangt u 
geld van uw energieleverancier. De 
verrekening ervan vindt plaats tijdens 
de jaarlijkse eindafrekening. Op dit 
moment krijgt u voor de stroom 
dezelfde prijs als voor de stroom die 
u afneemt van uw energieleverancier.  

Vergoeding aan OFW
Kiest u voor zonnepanelen, dan 
betaalt u OFW een vergoeding. 
Afhankelijk van het aantal zonne-
panelen betaalt u 12,83 tot 22 euro 
per maand. U denkt nu vast: ‘Ze 
waren toch gratis? Waarom moet 
ik dan betalen?’ OFW investeert 
jaarlijks 1 miljoen euro in zonnepa-
nelen. Om deze investering en het 
onderhoud van de zonnepanelen te 
betalen, vragen wij een vergoeding. 
Maar we zorgen er juist voor dat u 
deze vergoeding gegarandeerd kunt 
betalen van de opbrengst van de 
zonnepanelen. Tien zonnepanelen 
leveren bijvoorbeeld 2.400 kWh per 
jaar. Daarmee krijgt u jaarlijks zo’n 
528 euro terug van uw energieleve-

     BESPAAR GELD
MET ONZE ZONNEPANELENACTIE

OFW in de wijk…

Berekening: 
Kosten & Opbrengst

Als we uitgaan van 10 zonnepanelen 
op uw woning dan bespaart u al 
gauw € 264,00 per jaar. 
Tien zonnepanelen leveren zo’n 
2.400 kWh per jaar. De gemiddelde 
kWh-prijs is € 0,22.

Opbrengst: 
2.400 kWh x € 0,22 = € 528,00
Vergoeding aan OFW: 
 € 264,00
Besparing / Wat u overhoudt: 
 € 264,00  
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Ons ondernemingsplan (2018-2023) is definitief vastgesteld. Dit vierden 
we 5 juli jl. met onze samenwerkingspartners, waaronder de Huurders 
Belangen Vereniging. Het plan is mede dankzij hen tot stand gekomen. 
We gingen in gesprek over onze planthema’s. Ook u nemen we graag 
mee. Leest u mee?

   EEN BLIK RICHTING 
      DE TOEKOMST

Ondernemingsplan ‘Inspireren & Verbinden’

De planthema’s geven koers
In het ondernemingsplan staan we vooral stil bij de dingen die we doen en 
waarom we die doen. En hoe we dat voor ons zien. Aan de hand van vier plan-
thema’s geven we richting aan de komende vijf jaar. Concrete acties en doelen 
leggen we vervolgens vast in ons jaarplan. Zo kunnen we sneller en beter 
inspelen op de veranderende omgeving. Én u krijgt meer ruimte om samen 
met ons invulling te geven aan deze planthema’s: 

Onze doelgroep onder dak: Het bieden van voldoende 
beschikbare woningen, passend bij de behoeften van onze 
doelgroep.

Duurzaam goed wonen: Kwalitatief goede en duurzame 
woningen, die energiezuinig en betaalbaar zijn.

Inclusieve samenleving: Een samenleving waarin iedereen het 
(net wel) redt, met een klein steuntje van elkaar.

Goed contact met de klant: Een klantgerichte dienstverle-
ning, waarbij we oog en oor voor u hebben en u helpen op een 
manier die bij u past.

Samen bereiken we meer
Door de steeds sneller verande-
rende omgeving merken we dat 
oplossingen die we bieden minder 
pasklaar zijn. 
Dit merken we bijvoorbeeld in het 
contact met kwetsbare huurders. 
Hun situatie past vaak niet binnen 
de standaard, waardoor er binnen 
onze dienstverlening een groeiende 
behoefte is aan maatwerk. Onze 
processen en procedures geven 
hierin houvast. Aan de hand hiervan 
bedenken we vervolgens hoe we 
iedere klant het beste kunnen 
bedienen, passend bij zijn vraag en 
situatie. We blijven daarom graag in 
gesprek gaan met onze samenwer-
kingspartners, ook met u. Samen 
weten en bereiken we tenslotte 
meer!
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Onze missie: 
           “Wij bieden onze doelgroep voldoende   
                      beschikbare, betaalbare, passende, 
    kwalitatief goede en duurzame huisvesting 
           in wijken waar het prettig samen wonen is.” 

Ideeën en tips
“Wees de oren en ogen van de wijk.” 
“Houd jong en oud bij elkaar.” “Kijk op 
een andere manier naar zaken door 
de inzet van kunstenaars.” “Speci-
fieke woningen voor gescheiden 
gezinnen.” “Misschien kan de straat-
makelaar een rol spelen.” 
Er werden ook ideeën geopperd voor 
verdere samenwerking, bijvoorbeeld 
in de aanpak van laaggeletterdheid. 
Daarnaast kregen we te horen vooral 
trots te zijn op het bereikte resultaat, 
huurders ambassadeurs te maken en 
er werden complimenten uitgedeeld: 
“Het onderhoud van het bezit doet 
OFW heel goed. Ga zo door!”, aldus 
een van de aanwezigen. In het najaar 
gaan we verder in gesprek met onze 
samenwerkingspartners.

Heeft u ideeën en tips voor ons? We 
horen ze graag! Ook met u gaan we 
graag in gesprek.

Lees ons 

ondernemingsplan 

op www.ofw.nl/

publicaties
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“Bij OFW wilde ik me met de deeltijd hbo-studie verder 
ontwikkelen om deze functie te kunnen uitoefenen. Mijn 
werk is vrij divers. Het is een combinatie van adminis-
tratie, huisbezoeken en contacten leggen met maat-
schappelijke partnerorganisaties. Laat ik voorop stellen 
dat verreweg de meeste huurders hun huur keurig 
betalen, meestal via een automatische incasso. De uitda-
ging ligt in het contact met de bewoners die niet op tijd 
betalen, maar ook in de oplossing waar we samen naar 
toe werken. Het probleem is helder: mensen hebben 
een huurachterstand en dat willen we weer herstellen. 

Vanmiddag leg ik twee huisbezoeken af bij huurders die 
een betalingsachterstand hebben. Via een brief heb ik 
ze al laten weten dat ik kom. Hoe vervelend misschien 
ook, maar mensen stellen zo’n bezoek op prijs. Het is 
niet altijd onwil of een onverstandig uitgavenpatroon, 
wat ik tegenkom. Je hoort het verhaal erachter. Achter-
standen ontstaan ook door andere omstandigheden, 

Sinds enkele maanden 
werkt Judith Otten op de 
Huuradministratie. Ze zet zich 
in om huurachterstanden op te 
lossen door er snel bij te zijn 
en in gesprek te gaan met de 
huurder.

bijvoorbeeld omdat een nieuw rekeningnummer niet 
is doorgegeven of de huurtoeslag niet is aangevraagd. 
Voor je het weet, houd je te weinig geld over en ontstaat 
er een huurachterstand. Als je niks doet, wordt de 
achterstand steeds groter. Door met elkaar in gesprek 
te gaan, kan hulp worden gezocht. Zo werken we veel 
samen met Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland 
en de gemeente om de problematiek te verhelpen.”

WAT IS HET VERHAAL ACHTER    
   HUURACHTERSTAND? 

MEDEWERKER AAN HET WOORD

Judith Otten (36) 
opleiding: mbo Toerisme en sinds 2018 hbo   
  Sociaal Juridische Dienstverlening.
ervaring: Woondiensten adviseur en   
  woonconsulent
functie OFW:  medewerker Huuradministratie
hobby’s:  lezen, uit eten, film kijken, sportschool  
  en yoga
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Hulp nodig?
OFW kan u doorverwijzen naar Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland 
(MDF). Het MDF zoekt samen met u naar een oplossing.

Verreweg de meeste van de 4.800 huurders van OFW betalen 
op tijd hun huur. Maar soms gaat het mis, blijkt ook uit het 
verhaal van Huuradministratie-medewerker Judith Otten 
hiernaast. Hoe gaat OFW daarmee om en wat betekent het 
voor onze huurders?

BETAAL OP TIJD,    
   VOORKOM MEERKOSTEN

1. OFW stuurt herinnering
Heeft u de huur niet vóór de eerste 
van de maand betaald? Dan sturen 
wij een eerste herinnering. Bij geen 
betaling sturen wij een tweede 
herinnering. OFW probeert dan ook 
contact te zoeken om te bespreken 
waarom de huur niet betaald wordt 
en om een betalingsregeling te 
treffen.

2. Deurwaarder onderneemt 
actie
Bij geen betaling of reactie, verstuurt 
de deurwaarder een brief namens 
ons. OFW werkt samen met HNL 
Incassodiensten / Groenendaal & 
van Krijl Gerechtsdeurwaarders. 
Volgt binnen 14 dagen geen beta-
ling, dan gaat de deurwaarder over 
tot actie. U betaalt dan naast de 
huur ook de incassokosten.

3. Ontruiming
Mocht een huurder ook dan niet 
kunnen of willen betalen, dan kan 
OFW toestemming tot ontruiming 
aan de rechter vragen. De rechter 
gaat tot dit verzoek over als er drie 
maanden huur niet zijn betaald. 
Gelukkig komt dit zelden voor.

Tijdelijk krap bij kas?
Kunt u een korte periode uw huur 
niet betalen, dan kunt u een beta-
lingsregeling afsluiten. Daarbij 
gelden de volgende voorwaarden:
• 1 betalingsregeling per jaar

• minimaal aflossingsbedrag € 50,-
• maximale aflossingstermijn 
 6 maanden
• het aflossingsbedrag en de 

lopende huur moeten voor de 
eerste van de maand betaald zijn

Regel het via MijnOFW
Zo’n betalingsregeling kunt u zelf 
online via MijnOFW afsluiten. Daar 
kunt u ook uw huursaldo inzien en 
bijvoorbeeld kiezen voor het gemak 
van een maandelijkse huurincasso. 
Dan weet u zeker dat u de betaling 
niet vergeet.



 

AAN DE SLAG VOOR  
     VEILIGE ACHTERPADEN

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Het begon met een proef
De gemeente en OFW hebben samen als proef de 
achterpaden van de gemoderniseerde Chaletwijk in 
Dronten verlicht. Om zo criminaliteit tegen te gaan en de 
veiligheid voor de bewoners te bevorderen. Dit is waar-
schijnlijk niet voor alle achterpaden haalbaar, vanwege 
de hoge investering. Aan de hand van overlast en 
klachten wordt bekeken, waar bij andere achterpaden 
verlichting een oplossing kan zijn.

Leerlingen deden onderzoek
OFW heeft heeft vorig jaar aan technasium-leerlingen 
van het Almere college in Dronten gevraagd om de 
problemen te analyseren en een oplossing te bedenken. 
De oplossingen die ze na onderzoek en het spreken van 
de bewoners hadden bedacht, liepen zeer uiteen. Van 
leuke en grappige ideeën naar goede bruikbare oplos-
singen, maar helaas niet allemaal te realiseren.

Zonne-energieverlichting als idee
Deze onderzoekjes gaven wel informatie om de 
problemen met de achterpaden uit te werken naar een 
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Een veilig gevoel is wel zo prettig. Dat zit soms in kleine dingen, zoals 
de achterpaden tussen woningrijen in onze dorpen. Als HBV roepen we 
bewoners op om samen met OFW deze steegjes op te knappen. 
Dat voelt al veel veiliger.

geschikte oplossing. Een idee was dat elke bewoner zelf 
een tuinlamp op zonne-energie op zijn/haar schutting 
aan het achterpad ophangt. Een leuk en energiebespa-
rend idee, simpel, makkelijk en goedkoop, maar helaas 
niet overal te realiseren. Vele bewoners hebben immers 
een groenhaag, waar je geen lamp aan kunt hangen. 

Nu de achterpaden vrij maken
Wat kunnen we wel doen? Om problemen met de achter-
paden op te lossen, hebben we de bewoners nodig. Zorg 
als bewoner dat uw groenhaag of schutting niet over het 
voetpad hangt, verwijder het onkruid langs de schutting/
groenhaag. Gebruik het achterpad niet voor opslag of 
het plaatsen van containers. Liggen er stoeptegels los of 
ontbreken ze, meld dit bij OFW, zodat OFW dit kan (laten) 
herstellen. Niet alle achterpaden zijn van OFW, sommige 
zijn van de gemeente; dit zoekt OFW voor u uit. 

Samen maken we er werk van
Zijn er buren die ook na uw verzoek de groenhaag niet 
willen snoeien of de hangende schutting niet willen 
herstellen/verwijderen? Meld dat bij OFW, zodat er actie 
ondernomen kan worden. Zonder melding kan OFW niet 
weten hoe het met een achterpad gesteld is. Daarom is 
het belangrijk dat u dit doorgeeft aan OFW, zodat we er 
samen voor kunnen zorgen dat de achterpaden vrij en 
veilig zijn.

Huurders Belangen Vereniging 
Postbus 193 
8250 AD Dronten
06 - 81 37 54 69
www.huurdersbelangenvereniging.nl
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Like ons op Facebook: 
Oost Flevoland Woondiensten

MODERNISERING 48 WONINGEN 
SPELWIJK IN 2019
We gaan officieel van start met de modernisering van de 48 woningen in de Spelwijk in Swifterbant. Afgelopen 
juli ondertekenden we met Mateboer Bouw B.V. de aannemersovereenkomst. We starten in 2019 met de 
werkzaamheden aan de woningen. Op dit momenten worden al veel voorbereidende werkzaamheden 
verricht. Zo worden de materialen besteld en gaan we verder in gesprek met de huurders van deze woningen. 
Door de modernisering krijgen de huizen een mooie en eigentijdse uitstraling. Ook worden de woningen 
aangepast aan de huidige kwaliteitseisen, waardoor het wooncomfort en de veiligheid verbetert. 
En, natuurlijk worden de woningen energiezuiniger.

OFW 50 JAAR: VIERT U MEE?
In 2019 viert OFW haar 50e verjaardag! 50 jaar waarin we met veel plezier voor en met onze huurders werken 
aan kansrijk en duurzaam wonen in de gemeente Dronten. Dit willen we komend jaar dan ook met u vieren. 
Samen gaan we terugkijken op 50 jaar wonen en natuurlijk ook vooruitkijken. Heeft u ideeën voor ons 50-jarig 
jubileum? We horen ze graag! Stuur een berichtje naar woondiensten@ofw.nl of bel (0321) 38 55 00.

TUINAPK: WEES ER SNEL BIJ!
De belangstelling voor de TuinAPK is zo groot dat er nog maar een paar 
plekken beschikbaar zijn. In juni kondigden we de mogelijkheid voor een 
TuinAPK aan. Tegen betaling wordt de tuin twee keer per jaar onder-
houden door een hovenier. 
In het voor- en najaar bieden drie medewerkers van IMpact voor twee uur ondersteuning bij het tuinonder-
houd. Huurders kunnen in het basispakket een keuze maken uit een aantal werkzaamheden. Denk aan het 
knippen van hagen, het verwijderen van onkruid en het maaien van gras.
Soms lukt het huurders niet om zelf de tuin te onderhouden, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen. 
Of misschien heeft u gewoon geen groene vingers. Op de website van OFW kunt u zich aanmelden voor de 
TuinAPK. Oudere huurders, huurders met een lichamelijke beperking en huurders waarvoor het tuinonder-
houd een zware belasting is, krijgen voorrang op de TuinAPK. Daarnaast kunnen huurders die geen hulp in 
hun omgeving en onvoldoende financiële middelen hebben, een korting krijgen op de maandelijkse kosten.
De TuinAPK start als proef voor maximaal 30 huurders. Wees er dus snel bij! 

NIEUWTJES
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Wilt u op de hoogte blijven van nieuwtjes, tips en evenementen van OFW? 
Volg ons dan op Facebook. Zo’n 800 mensen gingen u al voor. 
Ook kunt u Facebook gebruiken om met ons in contact te komen. 
Volg ons op @ofwdronten; zien we u daar?

VOLGT U ONS AL OP FACEBOOK?

WONINGRUIL MET DE APP 
HUISJEHUISJE
Goed nieuws voor iedereen met verhuisplannen en wie van huis wil ruilen. De nieuwe gratis app HuisjeHuisje 
maakt het zoeken en vinden van een leuk huurhuis in de eigen woonplaats of andere regio veel makkelijker. 
OFW is nu ook aangesloten op HuisjeHuisje, dus dat betekent dat u als huurder uw huis voor woningruil kunt 
aanbieden in de app.
Hoe doe je dat op een aantrekkelijke manier? Pak het aan alsof u een date zoekt voor uw huis, dus maak uw 
woning zo leuk mogelijk voor andere huurders. Zo heeft u meer kans op een match. Op huisjehuisje.nl vindt 
u tips voor het maken van mooie foto’s en een goede omschrijving van uw woning.
In de app kunt u zelf ook lekker swipen en scrollen door alle aangeboden woningen. Wanneer u een huis ziet 
dat u leuk vindt, laat u dit weten door op het hartje te drukken. Vindt de huurder van die woning uw huis ook 
leuk? Dan heeft u een match en kunt u via de app verder chatten en een afspraak maken. Vervolgens doet u 
een aanvraag voor woningruil bij OFW. U kunt de app downloaden in de App Store van Apple of de Play Store 
van Google.

1.200 huurders maken al gebruik van MijnOFW. U ook? Dit is 
meer dan een verdubbeling ten opzichte van ons vorige huur-
dersportaal. Nog geen gebruikersaccount? Maak er een aan op 
www.ofw.nl/account. We hopen dat huurders zoveel mogelijk 
gebruikmaken van MijnOFW. Op deze manier kunnen we meer 
tijd besteden aan extra persoonlijk contact waar dat nodig is. 
Op MijnOFW kunt u onder meer reparatieverzoeken indienen en 
gelijktijdig een afspraak plannen, uw persoonlijke gegevens inzien 
en wijzigen, de huurprijsopbouw bekijken en de huur betalen, 
gegevens over de woning inzien en grond en zand bestellen. 

RUIM 1.200 ACCOUNTS OP MIJNOFW


