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Met de tips van 
Feenstra warmpjes 
de winter door

Mooi maatwerk; OFW 
bouwt 10 woningen in 
Het Palet in Dronten

Zonnepanelen: goedkoper en gemakkelijker 
krijg je het niet. Doe mee!

4
‘n Fijne feestmaand!***



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
Akkerhof 3a | Spreekuur: 
woensdag 13.00-14.00 uur

Wijkkantoor Swifterbant
De Heraldiek 2 | Spreekuur: 
dinsdag 13.00-14.00 uur
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Beste huurder van OFW, 

De bladeren zijn bijna allemaal van de bomen. We 
naderen het einde van het jaar. Een mooie tijd om 
terug te blikken. Door corona was het niet helemaal 
het jaar waarop ik gehoopt had. Het is makkelijk om 
er moedeloos van te worden, maar bij OFW zijn we 
gelukkig nooit bij de pakken neer gaan zitten. We 
hebben gelukkig altijd gekeken naar wat wél kan. Dat 
heeft geleid tot veel hoogtepunten in 2021. Ik deel 
graag mijn Trots Top 5 met u. 

Er gebeurt heel veel moois in onze 
gebouwen en buurten. We vierden het 
12,5-jarig jubileum van De Tas, het 25-jarig 

jubileum van De Werf en Burendag in Het Tussendek. 
Ook aan de Koolzaadhof en Kruizemunt was er reden 
voor een feestje: met inzet van bewoners werden beide 
buurten mooier gemaakt. Het verwondert me dan ook 
niet dat bewoners van Dronten de leefbaarheid van hun 

buurt gemiddeld beoordelen met het mooie cijfer 7,7. 
Het is fijn wonen in de dorpen van Dronten en dat is 
vooral te danken aan uw betrokkenheid en inzet! 
Ook ideeën om uw woongebouw of buurt mooier te 
maken? Misschien kan het OFW Leefbaarheidsfonds 
helpen!

We zetten ons volop in voor betaalbaar 
en energiezuinig. OFW voert al jaren een 
gematigd huur(verhogings)beleid. Dit jaar 

werden, als gevolg van overheidsbeleid, de huren zelfs 
helemaal niet verhoogd. OFW doet daarnaast veel 
extra’s om woningen betaalbaar te houden. We plaatsen 
op verzoek van huurders zonnepanelen op daarvoor 
geschikte woningen en we bieden u aan om over te 
stappen op elektrisch koken. Met de campagne Gebruik 
Energie Slim helpen wij samen met het Energieloket 
huurders besparen op hun energiekosten. En ook dit 
jaar staan de OFW-woningen qua energiezuinigheid 
weer in de top van Nederland. Wilt u ook weten hoe u 
energie kunt besparen? Lees meer op pagina 4, 5, 6 en 
11 van deze Vizier. 

We bouwen meer woningen. Er is 
woningnood en ook bij OFW loopt de 
wachtlijst op. Heel blij zijn we met de 24 

nieuwbouwwoningen in Het Palet. In 2022 komen daar 
nog 54 woningen bij aan de Lijzijde. Ondertussen is de 
eerste paal de grond in voor nog eens 10 woningen in 
Het Palet. Én, we zijn helemaal blij als dat ook kan voor 
het MFC in Swifterbant. Daarmee neemt de sociale huur 
in Dronten voor het eerst in jaren weer toe!

TROTS TOP 5
VAN DE DIRECTEUR BESTUURDER
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OFW is niet vertegenwoordigd op de wijkkan-
toren i.v.m. de huidige coronamaatregelen.
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Meer informatie over onze nieuwbouwprojecten leest u 
op: www.ofw.nl/ik-zoek/nieuwbouw

U bent gemiddeld genomen erg tevreden 
met onze dienstverlening. Het is best 
frustrerend dat we er door corona niet 

altijd voor u konden zijn, zoals u van ons gewend bent. 
Het lijkt erop dat u hier begrip voor heeft, want we 
haalden dit jaar opnieuw het keurmerk voor goede 
dienstverlening (van het KWH). U beoordeelde ons 
gemiddeld met een 7,6. Toch bied ik onze excuses aan 
voor de keren dat onze dienstverlening naar uw oordeel 
onder de maat was. 
Heeft u een tip om onze dienstverlening te verbeteren, 
deel die dan met ons via www.ofw.nl/tip-of-compliment

Samen gaan we voor een nog mooier 
Dronten. We hebben ook hard gewerkt 
aan onze eigen organisatie. We willen ons 

werk nog beter doen. Ik ben hartstikke trots op de 
inzet van alle medewerkers van OFW! We zijn blij dat 
onze samenwerkingspartners, zoals de gemeente en 
de Huurders Belangen Vereniging, dat herkennen en 

waarderen. Onze prestaties over de afgelopen jaren 
werd door hen beoordeeld met een 7,7. We bouwen de 
komende jaren graag samen verder om u en Dronten 
nog beter van dienst te zijn.

Het meest van alles blijven mij de mooie ontmoetingen 
met u (onze huurders) bij. Ik spreek de wens uit dat 
dit in 2022 veel vaker en makkelijker kan en dat ik u in 
goede gezondheid mag ontmoeten. 
Alvast de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! 
Maak er wat moois van!
 
Noek Pouw
directeur bestuurder
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Hoge opbrengst in april en mei
Orsel pakt zijn mobiele telefoon 
erbij, die in verbinding staat met zijn 
slimme meter thuis. Hij laat zien dat 
zijn zonnepanelen thuis het hele jaar 
energie leveren. Wat opvalt is dat de 
maanden april en mei veel ople-
veren. “Dan staat de zon al hoger en 

is het nog niet zo warm. Dan pres-
teren de zonnepanelen het beste.”

Ook in de winter opbrengst
Ook de zomermaanden juni, juli, 
augustus en september doen 
het erg goed qua opbrengst. De 
donkere maanden januari, februari, 

november en december laten een 
veel minder hoge elektriciteitsop-
brengst zien. “Logisch”, vindt Kars 
Orsel, “want dan heb je minder 
zonne-uren. Maar omdat de panelen 
ook op licht reageren, wek je ook 
dan nog energie op.”

Zonnepanelen, je ziet er steeds meer. Inmiddels zijn al 900 van de ruim 
4.000 woningen van OFW ermee belegd, vaak tussen de zes en twaalf 
stuks. Het is goed voor het klimaat, en voor uw portemonnee! Doet u met 
uw dak ook mee? Projectleider Kars Orsel van OFW vertelt hoe het zit.

WIE WIL ZONNEPANELEN 
ÉN GELD VERDIENEN?

Rekenvoorbeeld - wat bespaar ik?
-  10 zonnepanelen hebben een gemiddelde opbrengst van 

3.300 KWh per jaar. Dan bespaar je zo’n 60 euro per maand 
op de energierekening. Je betaalt wel 25 euro extra service-
kosten aan OFW. Per saldo houd je dus 35 euro per maand 
over, ofwel ongeveer 400 euro per jaar.

-  Vanaf  2023 wordt de salderingsregeling afgebouwd; dan krijg 
je minder geld terug voor extra opgewekte elektriciteit. Daarom 
adviseert OFW om zoveel panelen te nemen, waarmee je je eigen 
verbruik kunt compenseren. Dat spreken we samen door.

IN GESPREK MET

• Interesse? Meld je aan via www.ofw.nl/zonnepanelen of bel met Kars Orsel: (0321) 38 55 51. 
• ls het huis geschikt, dan komt Nico Huisman van Nooter langs - zie volgende pagina.
• Benieuwd of het echt werkt? Lees het verhaal van Wil Onos-van ’t Hul op pagina 6!
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Hoeveel energie verbruikt u?
“Allereerst vraag ik hoeveel de bewoner ongeveer 
verbruikt aan energie. Heel vaak hebben mensen geen 
idee. ‘Ik ben vrij zuinig’, hoor ik dan. Maar dat valt volgens 
het energie-overzicht toch vaak tegen. Gemiddeld 
verbruik je als huishouden zo’n 2.500 tot 2.800 kilo-
wattuur (kWh). En afhankelijk van je elektriciteitsverbruik 
adviseer ik het aantal panelen op je dak. Eigenlijk moet je 
zoveel opwekken, als je verbruikt. En wil je bijvoorbeeld 
elektrisch koken, dan moet je daar een paneel extra voor 
rekenen.”

Wat zijn de energieslurpers?
“Dat zijn de vriezer en koelkast, maar vergeet een aqua-
rium of vijverpomp niet. En je hebt de sluipverbruikers; 
de oplader van je telefoon aan het stopcontact verbruikt 
ook stroom, als de mobiel er niet aan vast zit. Als je die 
er uithaalt, scheelt dat toch zo’n vijf euro per jaar.”

Waarom willen mensen zonnepanelen?
“Een paar jaar geleden hoorde ik regelmatig dat hun 
dak vast niet geschikt was, of dat ze er toch geen geld 
mee konden verdienen. Maar dat idee is veranderd; het 
mooie is dat je het voor je portemonnee doet, en ook 
nog eens voor het klimaat.”

Hoef je als huurder echt niks te regelen?
Nee. Nooter zorgt namens OFW voor de panelen en de 
montage van de kabel via een omvormer naar de meter-
kast. Stel dat je nog geen slimme meter hebt, dan regelt 
Nooter dat met netwerkbeheerder Liander. Vervolgens 
zie je op je energierekening hoeveel je opgewekt hebt… 
én bespaart. In je huis merk je verder niet of je zelf opge-
wekte stroom gebruikt, of die van je energieleverancier. 
Alles blijft hetzelfde, maar je bespaart maandelijks wel 
geld!”

Nooter-adviseur Nico Huisman komt graag bij u thuis:

‘HOEVEEL PANELEN HEEFT 
U NODIG?’
Tring, tring, daar staat Nico Huisman van Installatiebedrijf Nooter op de 
stoep. Als je bij OFW belangstelling voor zonnepanelen hebt aangegeven, 
dan komt hij langs voor een adviesgesprek.
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Wil Onos-van ’t Hul is blij met haar panelen

‘HET LEVERT ONS FINAN-
CIEEL VOORDEEL OP!’
Hoe is het om zonnepanelen op je dak te hebben? We vragen het 
aan Wil Onos-van ’t Hul aan De Boeg in Dronten. In 2016 was haar 
huurwoning het eerste huis waar toen negen panelen op gelegd zijn.

“Ja, ik ben er nog steeds blij mee”, 
vertelt mevrouw Onos-van ‘t Hul 
(70). “Daarvoor betaalde ik meer dan 
100 euro aan elektriciteit en gas, 
nu 60 euro per maand. En elk jaar 
krijgen we geld terug van het ener-
giebedrijf. Wel betaal ik maandelijks 
zo’n 20 euro aan extra servicekosten 
aan OFW. Naast het financieel voor-
deel gaat het mijn man en mij ook 
om klimaatbewustzijn; dat begint bij 
jezelf. Zo hebben we een elektrische 
boiler gekocht om sneller warm 

Elektrisch koken - voordelig en veilig
Overschakelen van koken op gas naar elektrisch? Dat 
scheelt circa 10 % gasgebruik. Ook zijn er andere voor-
delen: minder schadelijke fijnstof in huis, het is veiliger en 
een elektrische kookplaat maakt gemakkelijker schoon! 
Als bewoner moet je wel een elektrische kookplaat 
(inductie of keramisch) en geschikte pannen aanschaffen. 
Reken op ongeveer 500 euro. OFW regelt de zonnepa-
nelen en een extra aansluitingsgroep in de meterkast. 
Iets voor u (ook als u al zonnepanelen heeft)? Geef het 
aan ons door.

kraanwater te krijgen. Het is verder 
een sport om de energierekening 
laag te houden. In het begin keek 
ik vaak op mijn telefoon om het 
verbruik te bekijken. Dan zie je dat 
je ook op een bewolkte dag energie 
opwekt.” 

Al 50 jaar elektrisch koken!
Ze weet nog goed dat de panelen 
gelegd werden. “De buurman en wij 
hadden ons goed laten informeren 
over de zonnepanelen, omdat je 

zoveel verhalen hoorde. Verder had 
ik eigenlijk geen idee wat ons te 
wachten stond. Toch heb ik er eigen-
lijk niks van gemerkt. In een halve 
dag was Nooter klaar.” In de keuken 
staat ook nog een fornuis met elek-
trische kookplaat. “Nou, we wonen 
hier al vijftig jaar en omdat er toen 
nog geen gasleiding lag, moesten 
we toen al elektrisch koken. En dat 
doen we nog steeds, alleen nu op 
zelf opgewekte energie!”
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Welke vragen krijgen jullie 
vaak?
“Als het koud is, moet de ketel 
harder aan het werk en worden 
meer storingen gemeld. Gelukkig 
krijgen we ook vragen die gemak-
kelijk te beantwoorden zijn. Soms 
hoef je alleen de resetknop bij de 
cv-ketel in te drukken om de storing 
te verhelpen. Ook geeft het aflezen 
van een thermostaat soms verwar-
ring. Als de instelling lager is dan 
de kamertemperatuur, slaat de 
cv-ketel niet aan; dan moet je de 
thermostaat dus hoger zetten dan 
de temperatuur in de ruimte.” 

Wanneer kun je bellen met 
Feenstra?
“Afhankelijk van je cv-ketel, komen 
we eens per 2 à 3 jaar langs voor 
onderhoud. Daarover neemt 

Feenstra contact met je op. Bij een 
storing aan de cv-ketel mag je altijd 
contact opnemen met ons via 088 - 
8455 000. Stap voor stap proberen 
we dan te beluisteren wat het 
probleem is. Eventueel sturen we zo 
snel mogelijk een monteur naar de 
woning.”

Hoe kun je storingen 
voorkomen?
“Vul je cv-ketel tijdig bij met water. 
Als de waterdruk op ongeveer 1,5 
tot 2 bar ligt, werkt de cv het best. 
Ik raad zeker aan om met enige 
regelmaat te controleren of de druk 
nog voldoende is. En zorg ook dat 
je regelmatig je radiatoren ontlucht. 
Hoor je watervalgeluiden, geborrel 
of worden de radiatoren niet warm? 
Ga ontluchten; dat scheelt energie-
verbruik!”

Met koud weer maakt je centrale verwarmings-
systeem (cv) het verschil. OFW krijgt veel vragen 
over dit onderwerp. Daarom vroegen we onze 
verwarmingspartner, Installatiebedrijf Feenstra, 
om die te beantwoorden. Sylvia Oostenbrink van 
de Klantenservice heeft ook nog enkele tips.

HOE HELP JE JE 
CENTRALE VERWARMING 
DE WINTER DOOR?

IN GESPREK MET

Mijn cv-installatie bijvullen of 
ontluchten? 
Op www.feenstra.com/cv-ketel/info/
cv-ketel-storing/ zie je dat dat vrij 
gemakkelijk gaat.

Een foutcode op je cv-ketel? 
Op www.eerstehulpbijstoring.nl (van 
Feenstra) kun je zelf ook zien wat dat 
betekent. Kom je er niet uit? Bel dan 
Feenstra.

Enkele tips van Feenstra 
• Draai met enige regelmaat ook de 

radiatoren open in de ruimtes die 
u niet veel gebruikt. Dit voorkomt 
vervuiling in de radiatoren en vast-
zittende radiatorkranen. 

• Zet de hendel van je waterkraan 
na gebruik weer op de koud-stand; 
dan slaat de cv-ketel niet onnodig 
aan.
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Het waren vier mooie jaren, maar nu hangt Wim Nijwening zijn 
tuingereedschap aan de wilgen. De OFW-vrijwilliger heeft samen met 
bewoners van het asielzoekerscentrum zo’n zestig tuintjes mogen 
opknappen.

Zo eens per twee weken werkte 
Nijwening (inmiddels 82) vol enthou-
siasme aan verwaarloosde tuintjes 
van OFW-woningen. “Sommige 
bewoners lukt het gewoon niet 
om hun - vaak grote tuin - goed te 
onderhouden. De tuin is dan een 
probleem.” OFW wilde die mensen 
graag ondersteunen. Samen met De 
Meerpaal Welzijn is het asielzoekers-
centrum Dronten gevraagd om mee 
te helpen bij het snoeiwerk.

Thuis in biologie en Afrika
Toen kwam Drontenaar Nijwening 
in beeld als begeleider. Niet zo 
raar, want de oud-biologiedocent 
bij Aeres Hogeschool weet veel 
van planten. “En als projectleider 
op landbouwgebied heb ik tussen-
door nog in elf Afrikaanse landen 
‘gewerkt’. Samenwerken met 
mensen uit andere culturen ligt mij 
dus wel. Ook spreek ik Engels en 
Frans en kan soms nog een woordje 

WIM NIJWENING 
LAAT TUINPROJECT 
WINTERKLAAR ACHTER

uit een lokale taal meepraten. En ik 
vind tuinieren erg leuk; ik deed altijd 
volop mee.”

Genieten van verhalen en 
verbinding
Vooral genoot Nijwening van de 
samenwerking. “Die jongens zetten 
zich enorm in. Soms moest ik even 
bijsturen bij het snoeien van een 

mooie akelei of hedera, maar ze 
hebben talent. Ze zien het als uitje, 
waarbij ze zinvol bezig kunnen zijn. 
Je zag ze opleven. Tijdens de lunch 
vertelden ze soms iets over hun 
leven; het gevoel van ontheemd zijn. 
Het tuinwerk werkte dan een beetje 
therapeutisch. Trouwens, ook het 
trakteren van bewoners op koeken 
was mooi; die verbinding ontroerde 
me.”

Hopelijk bloeit het weer op
Nijwening is vol lof richting mede-
werker Leefbaarheid Gjalt Dijkstra: 
“Hij had alles goed voor elkaar met 
een busje, aanhanger en goede 
gereedschappen. Met elkaar waren 
we op de goede weg. Het is dan ook 
jammer dat het project vanwege 
de corona-risico’s al bijna twee jaar 
stil ligt. Reden voor mij om nu toch 
maar te stoppen. Maar hopelijk 
bloeit het straks weer op met een 
opvolger.”

IN GESPREK MET



TIEN PLAATJES VAN 
WONINGEN AAN HET PALET
Het sfeerbeeld ziet er al prachtig uit. En jij kunt er misschien straks 
wonen! OFW hoopt deze tien nieuwbouwwoningen voor starters en 
kleinere huishoudens in Dronten in najaar 2022 op te leveren. De eerste 
paal is inmiddels geslagen. 

PROJECT IN BEELD
9

De eengezinswoningen komen te 
staan aan de Johannes Vermeerstraat 
in de woonwijk Het Palet in Dronten-
West. In deze buurt - vernoemd naar 
Nederlandse schilders - heeft OFW al 
eerder 24 huizen ontwikkeld. Deze 
nieuwe tien rijtjeswoningen bevinden 
zich in een autoluwe straat, tegenover 
een groen kindvriendelijk parkje. Twee 
huizen zorgen met een afwijkende 
gevel voor een speels straatbeeld. 

Kleiner bouwen, goedkoper 
wonen
Met twee slaapkamers en een 
badkamer op de eerste verdieping 
zijn de wat smallere woningen vooral 
geschikt voor kleinere huishoudens. 

Met deze bouw speelt OFW dus 
vooral in op deze groeiende groep 
starters en kleine gezinnen. “Er is veel 
vraag naar deze compactere en 
daarmee betaalbare woningtypes”, 
weet projectontwikkelaar Ditmer 
Salverda van OFW. “Zo kunnen we 
sociaal huren ook voor deze huizen-
zoekers betaalbaar houden.”

Gezellig, comfortabel en 
duurzaam
De voorkant van de woning is inge-
richt als keuken, achter kijk je vanuit 
de zitkamer uit op de tuin, waar ook 
een berging staat. Alleen de twee 
hoekwoningen hebben meer tuinop-
pervlakte. Alle huizen hebben een 

zolder en worden ingericht als 
berging. Ook staat daar de gasloze 
warmte-installatie die draait op een 
lucht-water warmtepomp. Onder 
andere de zonnepanelen op het dak 
wekken de benodigde energie op. 
Vanzelfsprekend is de woning opti-
maal geïsoleerd.

Alle vertrouwen in de aannemer
Ditmer Salverda is blij met de ruimte 
die OFW hier heeft gekregen: “Het is 
zo ongeveer de laatste uitbreiding-
ruimte in Dronten-West die nog 
beschikbaar was. Met aannemer Van 
der Steeg hebben we goede erva-
ringen en ze weten wat onze wensen 
zijn.”
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MIJN BUREN HEBBEN ANDERE HUUR-
VOORWAARDEN - KLOPT DAT?

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Een veelgehoorde vraag van huurders: kan het zo zijn dat je buren andere 
huurvoorwaarden hebben dan jezelf? Jazeker; stel dat je je als huurder 
al vijftig jaar lang goed aan de huurvoorwaarden hebt gehouden: dan is 
er geen reden voor OFW deze te wijzigen. Maar nieuwe bewoners krijgen 
wel te maken met veranderingen.

HBV 
Postbus 193 
8250 AD Dronten
06 - 38 34 81 87
www.huurdersbelangenvereniging.nl
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De HBV 
behartigt al 
21 jaar uw 

huurbelangen!
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Wanneer wijzigen huurvoorwaarden?
Huurvoorwaarden mogen voor een huidige huurder alleen 
in bijzondere omstandigheden worden gewijzigd. Denk 
aan een extreme situatie, zoals hoge huurachterstand of 
veel overlast. Dan houdt die huurder zich dus niet - zelfs 
na meerdere waarschuwingen - aan de huurvoorwaarden. 
In dat geval kan OFW naar de rechter om het huurcontract 
te ontbinden. Eventueel kan OFW een nieuw huurcontract 
opstellen, met nieuwe en soms extra voorwaarden.

Wel wijzigen voor nieuwe huurder
Voor alle toekomstige, nieuwe huurders kan OFW de huur-
voorwaarden wel wijzigen. Denk aan huurvoorwaarden 
die bijvoorbeeld lang geleden actueel waren, maar nu niet 
meer logisch zijn. De huidige, zittende bewoners krijgen 
deze nieuwe voorwaarden dus niet toegestuurd.

Voorbeeld - je tuin is geen opslag
Sommige huurvoorwaarden van vijftig jaar geleden waren 
twintig jaar terug niet meer van toepassing. Daarom heeft 
OFW toen samen met de HBV de huurvoorwaarden 
gewijzigd. Daarin is onder meer toegevoegd dat het niet 

is toegestaan om voer- en vaartuigen, caravans, aanhang-
wagens in de tuin te stallen. Dat stond nog niet zwart op 
wit, omdat het weinig voorkwam. Omdat het steeds vaker 
gebeurde, zijn de huurvoorwaarden voor alle nieuwe huur-
ders op dit onderwerp aangescherpt.

Maar de regel geldt voor iedereen!
Daarom kan het zo zijn dat niet iedereen iets in zijn/haar 
huurvoorwaarden leest over het stallen van voertuigen in 
je tuin. Maar dat betekent niet dat het mag. Want volgens 
de Nederlandse wet moet je als huurder het gehuurde 
(dus ook je tuin) volgens de bestemming gebruiken. Opslag 
hoort daar natuurlijk niet bij.

Voorwaarden voor woonruimtes
En hoe zit dat met woonruimtes? Alleen voor zelfstandige 
(eengezinswoningen en appartementen) en onzelfstandige 
woonruimte (studentenkamers met één voordeur) gelden 
verschillende huurvoorwaarden. Bij eengezinswoningen of 
appartementen staat de standaardtekst over servicekosten 
en gemeenschappelijke ruimten vermeld. Het verschil? 
In het huurcontract wordt het bedrag aan servicekosten 
opgenomen als deze betaald moeten worden.
Ofwel, niet iedereen hoeft dus dezelfde huurvoorwaarden 
te hebben. Het verschil zit vaak in het moment van onder-
tekening van het huurcontract.

De HBV wenst u een gezond 2022!

http://www.huurdersbelangenvereniging.nl
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Energiebesparing in woningen, daar is de campagne Gebruik 
energie slim op gericht. U kunt besparen op uw woonlasten én 
samen verminderen we ook nog eens de CO2-uitstoot. De gemeente 
Dronten, het Energieloket Dronten, OFW en de Huurders Belangen 
Vereniging helpen u de komende maanden graag bij het nemen van 
energiebesparende maatregelen in huis. We geven u alvast tips.

1.  Bij het Energieloket Dronten kunt 
u gratis een bespaaradvies krijgen 
voor uw huurwoning. Dit advies 
is gericht op tips voor een zo laag 
mogelijk gas of elektraverbruik, 
die je weinig of geen geld kosten. 

2.  Het gasverbruik kunt u vermin-
deren door het aanbrengen 
van radiatorfolie, tochtstrippen, 

Led-verlichting, een brievenbus 
afsluiter, een waterbesparende 
douchekop of doordrukstekker. 
Als bewoner kunt u meteen 
aan de slag. Kom langs bij het 
Energieloket Dronten (Reling 5) 
of bezoek uw lokale spreekuur 
in Swifterbant of Biddinghuizen. 
voor uw gratis energiebespa-

rende producten of reserveer 
uw tegoedbon van € 20,- op de 
website van het Energieloket: 
https://energieloketflevoland.nl/
acties/ 

3.  Bij het Energieloket kuntu 
twee weken een energiemeter 
lenen om thuis energielekjes te 
ontdekken.

GEBRUIK 
ENERGIE SLIM!

Energiebesparen doen we samen

Meer info: 
Dronten – Energieloket Flevoland, Tel: 0320-252004
Mail: energieloket@nmfflevoland.nl. Via de chat op de website

“Luister hoe makkelijk het 
kan, en profiteer ervan.”
Claudia van Loveren, Huurders Belangen Vereniging 
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STAGELOPEN EN 
NEDERLANDS LEREN BIJ OFW

Sinds 2016 woont Jamal Alkhalil met zijn vrouw Rajae en vijf kinderen in 
Biddinghuizen in een OFW-woning. Momenteel loopt Jamal (spreek uit: 
Djemmél) elke dinsdag stage bij OFW, zodat hij zich de taal beter eigen 
kan maken. Dat gaat de goede kant op, want het onderstaande verhaal 
heeft hij zelf geschreven. En voor moeilijke woorden is er gelukkig nog 
de vertaalapp op de telefoon.

“Ik ben Jamal Alkhalil. Ik kom uit 
Syrië, ben 50 jaar, mijn beroep was 
advocaat in de vastgoed- en bouw-
sector. Ik hielp mensen bij het 
vinden van een oplossing voor 

problemen. Mijn hobby’s zijn boeken 
lezen en voetbal kijken. Ik ben met 
mijn gezin gevlucht naar Turkije en 
kwam daarna naar Nederland.
We voelden ons welkom en kregen 

hulp en zorg in het asielzoekerscen-
trum. Na zeven maanden     kwamen 
we naar de gemeente Dronten. Bij 
OFW kregen we een huurcontract 
en na de handtekening ontvingen 
we de sleutels van het huis in 
Biddinghuizen. Ik ging naar school 
om de Nederlandse taal te leren en 
een inburgeringsdiploma te halen. Ik 
heb een cursus gevolgd met 
taalcoaches Ike en Herma van de 
bibliotheek. De Meerpaal heeft me 
erg geholpen. 
We wonen nu in een mooi huis met 
een tuin met prachtige bloemen en 
hebben aardige buren. Het was 
even wennen, maar Syrische koffie 
drinken versterkte de band. We 
vinden alle inwoners heel erg aardig. 
Mijn kinderen voelen zich veilig en 
rustig. Onze droom is om veilig te 
leven in Nederland. Onze kinderen 
zijn in staat om naar school te gaan 
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Een werkervaringstraject, hoe werkt dat?
Hoe kwam Jamal Alkhalil bij OFW terecht? Sinds 2020 
werkt de gemeente Dronten samen met Base to Work 
uit Kampen. Deze organisatie helpt mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt richting participatie en 
zelfredzaamheid. Zo ook kwam Jamal in contact met 
coach Emma Boeve van Base to Work. “Wij kijken altijd 
naar de persoon: wat kan je, wat wil je, wat past bij je? 
OFW leek me een geschikte werkervaringsplek voor 
Jamal. Hij had immers vroeger ook al op kantoor 
gewerkt; dat voelt vertrouwd voor hem. En hij huurt ook 
nog eens van OFW.”

Emma hoort en ziet dat het goed gaat. “Hij is intelligent 
en heeft veel kennis over diverse zaken, maar de taal is 
nog een belemmering. Toch merk ik dat hij al meer 
zelfvertrouwen heeft. Eerder appte hij me, nu belt hij me 
op. Het feit dat hij nuttig bezig is en mee kan doen 
dichtbij huis, geeft hem het gevoel van eigenwaarde. Het 
is ook fijn dat we met OFW daarbij goed samenwerken. 
Inmiddels is de stage al verlengd. We hopen natuurlijk 
dat dit werkervaringstraject straks kan helpen bij het 
vinden van een betaalde baan. In ieder geval doet Jamal 
daar zijn best voor. Hij is ontzettend blij met deze kans.”

OPROEP: VERKIEZING 
DE BESTE BUUR 2021

Is uw buur of zijn uw buren er een 
met een gouden randje? Zo’n buur 
die we allemaal wel willen hebben? 
Een buur die altijd voor u klaar 
staat, uw steun en toeverlaat is. Of 
is uw buur de persoon die zorgt 
voor saamhorigheid in de buurt. 
Onmisbaar in de straat? Als er wat 
geregeld moet worden, dan staat 

uw buur klaar. Geef hem of haar 
dan op voor de verkiezing De Beste 
Buur 2021! 
Zeker in de tijd waarin we nu leven, 
is fijn naast elkaar wonen extra 
belangrijk. Elkaar in coronatijd te 
helpen, voor zover mogelijk. 
Daarom is het dit jaar misschien 
wel extra bijzonder om uw buur 
eens in het ‘zonnetje’ te zetten. En, 
daar helpen MDF Buurtbemidde-
ling, Samen Actief in wijk en buurt 
van de gemeente Dronten en OFW 
graag bij. Samen organiseren we 
voor de zesde keer de verkiezing 
‘De Beste Buur’. 

Nomineer uw buur voor 
10 januari
Iedere inwoner van de gemeente 
Dronten kan zijn of haar buur 
nomineren voor De Beste Buur. 
Stuur voor 10 januari 2022 een 
e-mail met motivatie naar buurtbe-
middeling@mdflevoland.nl. De 
genomineerden maken naast de 
titel De Beste Buur, kans op een 
dinerbon voor 2 bij restaurant 
Moellies in Dronten. Begin februari 
2022 wordt de winnaar bekendge-
maakt. Hierover hoort u na uw 
inzending meer.

en te kunnen werken, want dat was 
niet mogelijk waar we woonden 
door de oorlog en de gevaren in 
Syrië. 

In september begon ik met stage 
lopen bij OFW. Ik doe mijn best om 
dit interessante werk te leren. Ik vind 
het leuk om administratieve klusjes 

te doen. Ook ga ik met de huis-
meester op pad. Door met collega’s 
te praten en te luisteren, leer ik de 
Nederlandse taal beter.”
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…over hun eigen rol en gevoel
“Wat ik het meest ga missen?”, overdenkt Dronte-
naar Peter Huijsmans: “Dat is toch het warme bad; 
de persoonlijke contacten met alle medewerkers en 
huurders. Hier op kantoor zag ik net al die foto’s van 
bewoners van het eerste uur. Mijn ouders waren ook 
pionier; ik kan gelukkig worden van die aanblik van die 
eenvoud en eerlijkheid.” Ook Arno Kerkvliet, manager 
bij een financieel adviesbureau, vindt het jammer dat 
het ophoudt. “Maar het is prima dat de raad weer 
vernieuwd wordt; dat houdt haar scherp. Toch vond ik 
het ontzettend leuk om te doen; ik vind ook dat we met 
onze verschillende kwaliteiten, kennis en ervaring goed 
op elkaar waren ingespeeld.”

…over geld, huizen en samenwerking
“Door goede samenwerking en strak toezicht op het 
beleid is het ons gelukt om met het management de 
organisatie op koers te houden”, blikt registeraccountant 
Huijsmans terug. “Want de eerste jaren was er weinig 
geld om te investeren in nieuwbouw. Inmiddels zijn we 
gegroeid naar een gezonde organisatie.” Kerkvliet vult 
aan: “Moet je kijken, hoe goed en gemoderniseerd onze 
huizen er bijstaan. We zijn op de goede weg.” Ook de 
samenwerking met maatschappelijke partners, zoals 

Na acht jaar zit het erop voor Peter Huijsmans en Arno Kerkvliet. 
Wat hebben de twee leden van de Raad van Commissarissen van 
OFW bereikt in die jaren als toezichthouder? En hoe staat de Dronter 
woningcorporatie er volgens hen nu voor?

PETER HUIJSMANS EN 
ARNO KERKVLIET: ‘WE ZIJN 
OP DE GOEDE WEG’

Raad van Commissarissen neemt afscheid van twee leden

MDF, de Meerpaal en De Regenboog, is goed. Het gaat 
erom dat je elkaar weet te vinden als het nodig is. Het 
voordeel is daarbij dat we als gemeente kleinschalig zijn 
en korte lijnen hebben.”

…over de directeur-bestuurder
Ook vroeg het vertrek van Truus Sweringa en de werving 
van een opvolger nog om actie van de commissarissen 
als werkgever. Huijsmans: “We zijn blij met Noek Pouw 
als nieuwe directeur en als onze sparringpartner 
bij actuele beleidskeuzes. Gelukkig blijft hij zich ook 
inzetten voor het thema duurzaamheid. Tegelijk staat hij 
erg open voor nieuwe ontwikkelingen; we moeten hem 
daarin eerder afremmen dan stimuleren. Daarin durven 
wij ook kritisch te zijn.”

…over nieuwe woonvormen
Een ander thema is volgens Kerkvliet de behoefte aan 
nieuwe woonvormen: “Jongeren, senioren en status-
houders, het zijn allemaal doelgroepen die woonruimte 
nodig hebben, soms ook in combinatie met een zorg-
vraag. We hebben al veel gebouwd en er staan nog 
mooie projecten op stapel. Maar je hebt ook te maken 
met regels. Neem het appartementencomplex in Swif-
terbant, dat helaas nog steeds niet helemaal rond is. Als 
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inwoner vind ik dat best jammer. Maar ik snap dat het 
soms zo lang kan duren.”

…over de huurders en HBV
Huurders spreken de mannen wel eens aan op aller-
hande woonzaken, bijvoorbeeld tijdens een Bewoners-
avond of ledenvergadering van de Huurders Belangen 
Vereniging. Huijsmans komt er graag: “Je moet weten 
wat er speelt, ook omdat de HBV samen met OFW en de 
gemeente Dronten het woonbeleid voor de toekomst 
opstelt. Het contact met de HBV is goed; zo zijn we 
de afgelopen jaren regelmatig mee geweest met een 
rondwandeling of een bustour met de huurders door de 
dorpen.” 

…over hun opvolgers
“Aan de ene kant sta je een beetje op afstand als 
commissaris, maar die informele contacten maken het 
juist ook leuk om je betrokken te voelen”, vindt Kerkvliet 
die op voordracht van de huurders is verkozen. “Onze 
opvolgers wil ik ook graag meegeven dat ze zich straks 
moeten proberen in te leven in de wereld van OFW. 

Wie zitten in de Raad van Commissarissen?
-  Janita Tabak (voorzitter; lid op voordracht van de 

Huurders Belangen Vereniging)
-  Gerard Bakker
-  Moniek van Balen
-  Paul de Brie (lid op voordracht van de Huurders 

Belangen Vereniging)
-  Christiaan Sleurink

Hoofdtaken van de Raad van Commissarissen?
-  toezicht houden op het beleid van OFW 
-  toezicht op de algemene gang van zaken binnen OFW
-  instemmen met, strategiebepaling en risicobeheersing
-  beslissen over de benoeming en beoordeling van de 

directeur-bestuurder

Arno Kerkvliet (links) en Peter Huijs-

mans in De Greente in Swifterbant, 

een van de mooie moderniserings-

projecten.

Volg de politiek, luister naar de huurders en weet wat er 
speelt. Pas als je de geschiedenis kent, kun je ook beter 
instemmen met besluiten die effect op de toekomst 
hebben.”
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GEZOND HET NIEUWE JAAR IN…
…dat willen we allemaal. Een belangrijke basis in ons werk, is gezond en veilig werken. 
Ook als we bij u thuis komen. Daarom vragen we uw medewerking. Als er bijvoorbeeld 
een servicemonteur bij u thuis komt, dan vragen wij u:
- de werkruimte schoon en bereikbaar te maken
- de werkruimte te ventileren (een raam open als dat kan)
- niet te roken in het bijzijn van de servicemonteur
- afstand te bewaren

WIJ WENSEN U…


