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Wat kunnen we samen 
doen tegen (over)last?

Een levensloopwoning; 
waarom zou je daarvoor kiezen?

Groot-onderhoudsproject 
Dronten-Centrum is afgerond
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Beste bewoner, 

Ik had gehoopt dat met het uitkomen van deze 
OFW Vizier alles weer als normaal zou zijn. Vanaf 
eind juni ging het heel goed en telde de gemeente 
Dronten nul coronabesmettingen. Hierdoor konden 
wij u eindelijk weer helpen, bij ons op kantoor of 
bij u thuis. Helaas is er toch een aantal inwoners 
ziek geworden. We moeten dus alert blijven. Laten 
we er samen alles aan doen, dat we elkaar kunnen 
blijven zien, door alle richtlijnen zo goed mogelijk te 
volgen. De meest actuele informatie vindt u op onze 
website. 

De Drontense mentaliteit is er een van niet piepen. 
Maar ik kan me goed voorstellen dat het voor velen 
van u niet de leukste tijd is. Gelukkig zie ik ook een 
andere, mooie kant. Ik zie elke dag de enorme 
veerkracht die in mensen zit en de wil om elkaar te 
helpen. We deden de afgelopen periode vaker bood-
schappen voor elkaar of hielpen elkaar met klusjes 
in huis. We kregen in korte tijd nog nooit zoveel 
aanvragen voor het Leefbaarheidsfonds. Medewer-
kers van OFW organiseerden uit eigen initiatief acti-
viteiten voor bewoners of vonden nieuwe manieren 
om, toen ons kantoor dicht moest, met onze huur-
ders in contact te blijven.

Ik heb heel veel bewondering 
voor al deze mensen die, hoe 
groot of klein het gebaar ook 
is, voor anderen klaar staan. 
Maar net zo goed voor zij die 
hulp hebben durven vragen 
en daarmee ook hun hand uitsteken. Het zijn deze 
mensen die Dronten samen nog mooier maken om 
te wonen.

Wie daar zeker ook bij hoort, is onze collega Bert 
Kijk in de Vegte. Hij heeft bij OFW altijd klaar gestaan 
voor anderen, de laatste jaren als leermeester. 
Bert is per 1 september met welverdiend pensioen 
gegaan en in deze Vizier doet hij nog één keer zijn 
verhaal. Bert, bedankt voor het goede voorbeeld. 
Het beste!

Noek Pouw
directeur bestuurder

SAMEN MAKEN WE 
DRONTEN MOOIER

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
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september | oktober | november 2020

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT
 
Dronten
Baskenstraat 7, 19-33
Commandeurstraat 1-31, 4-6, 10-12, 18
Harpoenierstraat 1-9, 13, 17, 23, 29-31, 2-32
Kampanje 1-15, 21-49
Walvisstraat 4-14, 20-30

COATING AANBRENGEN DAKPANNEN
 
Dronten
Regenboog 1-11, 417-516
Spectrum 1-19

COATING AANBRENGEN GALERIJEN
 
Dronten
De Barrage 1-133  

VERVANGEN MINDERVALIDENHEFFER
 
Dronten
De Regenboog 417-440 

BADKAMER- EN TOILETRENOVATIE
 
Dronten
Rozemarijn 41-143 

VERVANGEN 
DAKRANDAFWERKING BERGINGEN
 
Swifterbant
Buitenhof 1-8, 15-37, 41-65, 69-73, 79-81, 
2-8, 20, 24-62, 70-74, 80
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Bomen en/of struiken kunnen uw tuin heel mooi maken. Maar het betekent ook 
onderhoud. Want niet alleen staat een gesnoeide boom of struik mooier, het is ook 
gezonder voor de plant zelf. Ook niet onbelangrijk: Hebben de buren geen last van 
overhangende takken of struiken die door de schutting komen?

Wat zijn de regels?
Voor het planten van bomen, heggen en struiken zijn wettelijke regels opgesteld. 
• U mag niet zomaar overhangende takken van de boom van uw buren snoeien. 

Vraag eerst uw buren dit zelf te doen. Doen zij dit niet, dan mag u zelf snoeien. 
• Moet u uw buren toelaten in uw tuin om de boom te snoeien? Ja, dat moet. 
 Wel moeten uw buren hier vooraf toestemming bij u hebben gevraagd.

Hoe snoeien?
1.  Kijk voor het snoeien welke takken u weg wilt hebben en welke niet, 
  zodat u vorm kunt geven aan de struik, plant of boom.
2.  Nooit recht maar altijd schuin takken snoeien.
3.  Niet snoeien bij vorst.
4.  Half-vergaande bomen of struiken mogen erg kort gesnoeid 
  worden, hier knappen zij vaak van op.

OVERHANGENDE TAKKEN?  
TIJD OM TE SNOEIEN 
Bomen en struiken moeten gesnoeid worden, dat 

weten we allemaal! Maar hoe en wanneer je het beste 

kunt snoeien? We geven u graag tips. En, welke regels 

gelden er eigenlijk? 

 KLUSWIJZER

De snoeikalender

Fruitbomen

Klimplanten

Sierstruiken

Bessen- / druivenstruiken

Heggen

Rozen

Kuipplanten

HERFST
SEP OKT NOV

WINTER
DEC JAN FEB

LENTE
MRT APR MEI

ZOMER
JUN JUL AUG
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Een bedankje 
Om de bewoners te bedanken 
voor hun geduld en medewerking 
in deze bijzondere tijd, kregen ze 
van Salverda Bouw en OFW een 
cadeaubon van de Praxis. Ook 
kregen ze een mooie hortensia. Een 
gebaar dat door de bewoners zeer 
gewaardeerd werd.

Pittig traject, mooi 
eindresultaat
De bewoners zijn blij met het 
eindresultaat, ondanks dat ze aan 
het begin wat sceptisch waren: “We 
wisten niet goed wat we konden 
verwachten. Het was best pittig dat 
er zo’n lange periode werkzaam-
heden werden verricht. We waren 

dan ook blij met de aandacht die 
er voor de bewoners was.” Ook 
Salverda en OFW zijn blij met het 
eindresultaat en de tips van de 
bewoners nemen we mee bij onze 
volgende (onderhouds)projecten. 
Dat zijn onder andere schilderwerk-
zaamheden aan de Baskenstraat en 
Commandeurstraat.

Een moderne en 
toekomstbestendige woning 
In september 2019 startte bouw-
bedrijf Salverda in opdracht van 
OFW met het groot onderhoud aan 
deze woningen. Bij iedere woning 
waren er gedurende drie maanden 
mensen in en om de woning aan het 
werk. Onder andere het dak werd 
aangepakt, er kwam nieuw voeg-
werk en de kozijnen en beglazing 
werden vervangen voor HR++ glas. 
Dankzij deze werkzaamheden zijn 
de woningen technisch en energe-
tisch weer helemaal in orde. Voor de 
huurders levert dit een extra voor-
deel op: namelijk lagere woonlasten.

4
PROJECT IN BEELD

Op dinsdag 21 juli werden de 104 bewoners van het groot onderhoudsproject 
aan de Groenland-, Spiegel-, Kombuis- en Galjoenstraat in het spreekwoorde-
lijke ‘zonnetje’ gezet. Het was de afronding van een intensief project. 
Het resultaat mag er zijn: de woningen zijn weer klaar voor de toekomst! 

   ONDERHOUDSPROJECT 
DRONTEN-CENTRUM AFGEROND



LEEFBAARHEIDSFONDS ZORGT       
  VOOR MOOIE RESULTATEN
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Nieuwe AED kasten in Biddinghuizen
Met steun van het Leefbaarheidsfonds van OFW is het 
gelukt om ook de laatste drie AED kasten te vervangen 
in Biddinghuizen. Adri van Loveren is blij met deze 
bijdrage: ‘De oude kasten waren niet geïsoleerd, de AED 
was dus niet tegen kou en warmte beschermd. Met de 
nieuwe kasten is dit nu door een ventilator geregeld. We zijn 
superblij met dit mooie gebaar van Oost Flevoland Woon-
diensten.’

Mini bibliotheek in Swifterbant
Eveline Jansen heeft in Swifterbant het initiatief 
genomen voor het plaatsen van een mini bibliotheek 
waar mensen boeken kunnen lenen en zelf boeken 
kunnen doneren. Er is onder andere keuze uit kinder-

boeken en thrillers. ‘Lezen is goed voor je, verlicht stress en 
verbreed je visie. Ik denk dat dat toch wel het belangrijkste 
is waarom ik de minibieb heb. Lezen is belangrijk, zeker in 
deze tijd. Nu kun je niet op vakantie, een boek neemt je dan 
toch mee naar een andere plek of naar andere mensen.’ 
aldus Eveline. Ook een boek lenen? De mini bibliotheek 
is dagelijks geopend en vindt u aan de Jachthoorn 24.

Saamhorigheid aan de Koolzaadhof
In Biddinghuizen zijn bewoners zelf aan de slag gegaan 
met een groene ontmoetingsplek. Initiatiefneemster 
Bianca van Loveren: ‘De Koolzaadhof is in een jaartje 
saamhorig geworden. Oud en jong is actief en er ontstaan 
spontane ontmoetingen! 
Dit alles hebben we kunnen 
realiseren door samen 
actief van de gemeente en 
het Leefbaarheidsfonds.’ 
Meer over deze mooie 
ontmoetingsplek is te 
lezen op pagina 10 van 
deze Vizier.

De afgelopen tijd hebben we met 
een bijdrage van het 
Leefbaarheidsfonds weer een 
aantal mooie projecten gesteund.  

Heeft u ook een leuk, 
mooi of gezellig initiatief 

voor uw buurt? Misschien dat 
het Leefbaarheidsfonds ook 

daar aan kan bijdragen. Kijk op 
ofw.nl/leefbaarheidsfonds 

voor meer informatie. 
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Ria Lijnsvelt (65) kan niet wachten om voorjaar 2021 te 
verhuizen naar haar nieuwe levensloopwoning in Het Palet in 
Dronten-West. “Het voelt als een huis kopen; ik heb er zin in.”

“Hoe kan ik zo lang mogelijk thuis blijven wonen?” Die 
vraag stelde Drontense zich de laatste jaren steeds 
vaker, toen haar twee kinderen uit huis gingen. Sinds 
1999 woont Ria in een ruime huurwoning met vier 
slaapkamers aan De Boeg, waar ze heel tevreden mee 
is. “Ik heb het er altijd fijn gehad, maar het huis werd te 
groot voor me.”

“Het wordt er gemakkelijker van”
Al enkele jaren keek de administratief medewerk-
ster rond naar een andere woonruimte. Totdat het 
nieuwbouwproject Het Palet in beeld kwam. “Het ziet 
er mooi uit en de indeling is ideaal, omdat vrijwel alles 
gelijkvloers beneden is. Het wordt er gemakkelijker 
van. Naast de lange woonkamer met keuken is er een 

  ‘HET VOELT ALS EEN 
NIEUW HUIS KOPEN’

slaapkamer met badkamer en wc. Er is zelfs nog een 
apart toilet; handig voor bezoek. Ook vind ik het fijn dat 
er in het project ook jongere mensen wonen; die mix 
van leeftijden spreekt me aan. Misschien kan ik nog eens 
oppassen,” lacht ze.

“Elke week fiets ik even langs”
“En er is een tuintje, waar ik lekker buiten kan zitten. Ik wil 
er een boompje planten, net zoals ik nu heb.” De huur 
is straks wat hoger dan wat ze nu betaalt, maar Ria ziet 
ook een voordeel: “Omdat het project gasloos is en alle 
woningen zonnepanelen hebben, heb ik lagere energie-
kosten.” Inmiddels heeft ze van alles al mogen uitzoeken, 
zoals de kleur van kastjes in de keuken en de tegels in 
de badkamer en het toilet. “Dat is toch prachtig; het voelt 
als een huis kopen. Mijn dochter zei al: ‘Je bent nog nooit 
zo enthousiast geweest.’ Bijna elke week fiets ik wel even 
langs om te kijken bij de bouw. Ja, ik heb er zin in!”

IN GESPREK MET

Ria Lijnsvelt verhuist naar levensloopwoning



 

MEDEWERKER IN BEELD

Het is mooi geweest na 51 dienstjaren, vindt Bert Kijk in de Vegte (67). 
De onderhoudstechnicus gaat in september met pensioen. 
“Met plezier naar je werk gaan was altijd belangrijk voor me.”

    51 JAAR 
SCHAVEN EN SCHOLEN

Bert Kijk in de Vegte met pensioen

“Ach, ik was niet zo’n leerder, dus ging 
ik naar de Lagere Technische School 
in Kampen”, vertelt Bert. Daar bleek 
dat hij met zijn handen mooie dingen 
kon maken. Na ervaring bij enkele 
aannemers kon de Drontenaar in 
1982 aan de slag bij OFW. “Ze wilden 
me zo graag hebben dat ik de eerste 
tijd geen wachtdiensten hoefde te 
draaien in het weekend. Want ik 
wilde graag blijven voetballen.”

“Vooral hout vond ik mooi”
De contacten met bewoners en de 
variatie in het werk spraken hem aan. 
“Vooral het houtwerk vond ik mooi: 
zelf de kozijnen schaven, wat je dan 
nog veel met de hamer en hand-
zaag moest doen.” Maar vanwege 
een langzaam verslechterend zicht 
koos Bert in 2000 voor een plek op 
kantoor bij OFW. En ook bij het Klant 
Contact Centrum kwam zijn kennis 
van pas: “Bij een vraag van een 
huurder wist ik direct om wat voor 
dakpan of deurslot het ging.”

“Van fouten leer je weer”
Toch kwam Bert rond 2010 weer 
terug op de bouw. “Ik mocht leer-
lingen begeleiden bij het opknappen 
van leegstaande huurwoningen. Dat 
lag me, want als voetbaltrainer had 
ik de nodige ervaring met jongeren. 
Mijn aanpak was om de studenten 
het vooral zelf te laten doen. En 
daarbij mogen ze fouten maken, 
want daar leer je van en laat zien 
waar je talent ligt.”

Timmeren met de 
kleinkinderen
Het contact met z’n collega’s en de 
jongens gaat hij missen, vermoedt 
Bert. Maar timmeren blijft hij zeker 
doen, zolang zijn ogen het toelaten. 
“Ik maak nog van alles, soms met 
hulp van YouTube. En inmiddels 
timmeren mijn kleinkinderen al 
met mij mee in de schuur aan een 
karretje. Natuurlijk van hout.”

OFW Vizier  |  september 2020
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Als woningcorporatie mogen en 
kunnen wij alleen van betekenis zijn 
in het geval van overlast. Stoort u 
zich bijvoorbeeld aan lawaai van de 
buren of heeft u een conflict met uw 
buren? Dan vragen wij u eerst zelf in 
gesprek te gaan met uw buren. Vaak 
zijn buren zich hiervan niet bewust en 
doen ze dit niet expres. Onze ervaring 

leert dat snel actie ondernemen door 
een vriendelijk gesprek met de buren 
een heleboel ergernissen oplost.

In gesprek met de buren
We kunnen ons voorstellen dat juist 
een gesprek met de buren waar u 
zich aan ergert, best lastig is. Een 
aantal tips:

• Schrijf van te voren op waar u het 
over wilt hebben.

• Gebruik voorbeelden, zodat uw 
buren weten waar het over gaat.

• Luister goed naar elkaar.
• Vraag ook of uw buren wel eens 

last hebben van u.
• Zoek samen naar oplossingen en 

maak concrete afspraken om last 
in de toekomst te voorkomen. 

Zo zorgt u samen voor een fijne 
leefomgeving. Een goede buur is 
tenslotte beter dan een verre vriend!

Hulp nodig van 
buurtbemiddelaars?
Verloopt het gesprek met de buren 
moeizaam, bijvoorbeeld doordat 
jullie niet dezelfde taal spreken, 
persoonlijke problemen of worden 
de gemaakte afspraken niet nage-
komen? Neem dan contact met 
MDF Buurtbemiddeling (buurtbe-
middeling@mdflevoland.nl of via 
(0321) 31 95 22).

In deze tijd zijn we veel meer thuis dan normaal en daardoor is het 
goed mogelijk dat we onze buren meer horen. Helaas zorgt dit in 
sommige gevallen voor (over)last. Wanneer is dit het geval en wat 
kunnen wij en uzelf hieraan doen?

   HÉ BUUR, MAAK NIET 
ZO’N HERRIE!

Wat kunnen we samen doen aan (over)last?

http://buurtbemiddeling@mdflevoland.nl
http://buurtbemiddeling@mdflevoland.nl
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De aanpak van de buurtbemidde-
laars van MDF bij last is onpartijdig, 
legt buurtbemiddelaar Nick de Bruin 
uit. ‘We gaan altijd met zijn tweeën. 
Twee horen en zien meer dan één. 
We stappen er vrij blanco in. We 
weten waar we moeten zijn en 
waarom iemand zich heeft aange-
meld.’’ 
Ook gaan de bemiddelaars in 
gesprek met de andere partij. ‘We 
leggen natuurlijk eerst uit wie wij zijn, 
wat we doen en de reden dat we 
langskomen. We proberen daarna 
altijd direct een afspraak te maken 
voor een ontmoeting met beide 
partijen op neutraal terrein. In het 

MDF-kantoor, of in de dorpshuizen.’
In veel gevallen is er simpelweg 
sprake van aannames en miscom-
municatie. ‘Het gebeurt regelmatig 
dat een buur niet eens doorheeft 
dat de andere buur zich mateloos 
irriteert aan de rommel in de tuin of 
die “lelijke” vlag voor het raam.’ Aldus 
Wendy Rademakers van MDF.

Overlast melden bij OFW
Bij sprake van overlast, meldt u dit 
bij OFW via ofw.nl/overlast. Binnen 
twee weken nemen we contact met 
u op om het vervolg te bespreken. 

Lukt het niet om het online formulier in te 

vullen, neem dan telefonisch contact op.

Gedragsaanwijzingen bij 
ernstige overlast
Huurders die voor overlast zorgen, 
kunnen te maken krijgen met een 
gedragsaanwijzing. Dit kan opgelegd 
worden door de verhuurder, een 
rechter of een burgemeester. In 
de huurovereenkomst staan regels 

Is er sprake van last of overlast? 
LAST  OVERLAST
Een situatie tussen u en één van uw buren Meerdere buren ervaren overlast
Lichte geluidsoverlast Extreme en voortdurende geluidsoverlast
Een meningsverschil of ander conflict Agressie en/of mishandeling
 Intimidatie en bedreiging
 Drugsoverlast
 Gevaar voor de brandveiligheid en/of volksgezondheid

waar een huurder zich aan moet 
houden, zoals het voorkomen van 
geluidsoverlast of het bijhouden van 
de tuin.  
Als er sprake is van overlast, heeft 
OFW de mogelijkheid om een 
aanvullende overeenkomst af te 
sluiten met daarin extra gedrags-
aanwijzingen. Voorbeelden hiervan 
zijn een verbod op vervuiling en 
verwaarlozing, een verbod op 
muziek en een gebod om hulpver-
lening in de woning te aanvaarden. 
Hier moet de huurder zich aan 
houden, anders volgen er conse-
quenties die ook in de aanvullende 
overeenkomst genoemd zijn. 
Onze ervaring leert dat door een 
gedragsaanwijzing de overlast 
sneller vermindert, klachten van 
buren verminderen en een veroor-
zaker van overlast zijn woning 
niet hoeft te verlaten. We vinden 
het belangrijk dat er begrip is 
voor elkaars verschillen en er een 
structurele oplossing komt voor alle 
partijen!

TIP! Maak bij het betrekken van 
een nieuwe een woning kennis 
met de buren. Hierdoor is de 
drempel lager om bij last met 
elkaar in gesprek te gaan. Zo 
voorkomt u dat kleine irritaties 
groter worden.



 

  

KOOLZAADHOF GEZELLIGER 
MET EIGEN BUURTPLEIN

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

De bewoners hebben er met elkaar de schouders onder 
gezet. Eén van de initiatiefnemers is Bianca van Loveren: 
“Het begon met gezondheidsklachten bij enkele buurt-
bewoners door de pluisjes van de plataanbomen. Die 
hebben we in overleg met de gemeente laten terug-
snoeien. Dat bracht ons op het idee van een natuur-
lijk buurtplein dat we zelf hebben aangelegd. Daarbij 
hebben we ook uit het Leefbaarheidsfonds van OFW 
nog een bijdrage ontvangen. Door samen te werken kun 
je dus echt meer bereiken.” 

“Nog nooit zo saamhorig geweest”
Het pleintje bestaat dankzij de bijdrages nu grotendeels 
uit natuurlijke materialen: wilgentenen kruiptunnels voor 
de kinderen, boomstronken en een insectenhotel van 
pallets en dakpannen. Het grasveld dat eerst vooral als 
hondentoilet diende, is nu een fijne ontmoetingsplek. 
Bianca is er blij mee: “Ik woon hier al veertien jaar en 
de straat is nog nooit zo saamhorig geweest. Er is veel 
meer contact. We hebben nu ook een groepsapp waarin 
buurtbewoners elkaar opzoeken. Buren die elkaar voor-

Heb je een goed idee voor je buurt? Samen Actief kan met wat 
financiële steun (maximaal 500 euro) misschien meehelpen. De 
bewoners van de Koolzaadhof in Biddinghuizen hebben de straat met 
een natuurlijk buurtplein opgefleurd!

heen niet eens gedag zeiden, komen nu bij elkaar op 
verjaardagsvisite of doen buiten op het pleintje samen 
met de kinderen een spelletje. Onze buurt is totaal 
veranderd door dit project.”

• Heb je een idee? Kijk dan op www.samenactief.nl. 
 Daar vind je ook het invulformulier voor het 

aanmelden van jouw initiatief. Heb je nog vragen, 
 mail ze naar samenactief@dronten.nl

Leefbaarheidsfonds?
Huurders van OFW kunnen ook een aanvraag doen uit het 
Leefbaarheidsfonds van OFW. Meer info staat op www.ofw.nl/
leefbaarheidsfonds

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

huurbelangen!
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Samen Actief en Leefbaarheidsfonds maken de buurt mooier

http://samenactief@dronten.nl
http://www.ofw.nl/leefbaarheidsfonds
http://www.ofw.nl/leefbaarheidsfonds
http://www.huurdersbelangenvereniging.nl
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Niets in deze uitgave mag worden 
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Fotografie  Ben Eekhof Foto&Film 
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Concept/redactie  Oost 
Flevoland Woondiensten  |  KWOOT bv

Ontwerp  Sabel Communicatie

DTP & Druk  Zalsman Zwolle bv

Like ons op Facebook: 
Oost Flevoland Woondiensten
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Een parketvloer aanbrengen, het plaatsen van een veranda of 
een overkapping: een aantal voorbeelden van aanpassingen in en 
om uw woning. Maar wanneer moet u toestemming vragen aan 
OFW en wat gebeurt er wanneer u de woning verlaat?

Toestemming van OFW nodig?
Voorkom hoge kosten bij het verlaten van de woning. 
Vraag daarom bij veranderingen aan of in de woning 
eerst toestemming bij OFW voordat u aan de slag gaat. 
Het is zonde als u bijvoorbeeld een schuurtje bouwt dat 
weer afgebroken moet worden. 

Vul het aanvraagformulier in
Via www.ofw.nl/klussen-in-de-woning vraagt u toestem-
ming voor de aanpassing in of aan uw woning. Daarna 
nemen wij deze in behandeling. Er wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar vereiste merken en de geldende wet- en 
regelgeving. Ook bekijken wij of  we het onderhoud aan 

de woning zonder hinder uit kunnen blijven voeren. 
Wanneer we geen bezwaren zien, krijgt u toestemming 
om aan de slag te gaan. Natuurlijk is het belangrijk dat 
dit vakkundig gebeurt en wij adviseren hierin graag. De 
gemaakte afspraken leggen we vervolgens vast.

Bij het verlaten van de woning
Bij aanpassingen waarvoor toestemming nodig is, geldt 
in veel gevallen dat deze mag blijven zitten als u de huur 
opzegt. Indien dit niet het geval is, wordt u hier vooraf 
over geïnformeerd. Gaat het om een klus waarvoor u 
geen toestemming had? Dan verwachten we dat u de 
aanpassingen zelf terugdraait.

   ZELF KLUSSEN IN UW 
WONING: ONZE REGELS

Alle klussen in een handig overzicht
Op www.ofw.nl/klussen-in-de-woning vindt u een 
overzicht met veelvoorkomende klussen en of hier 
toestemming voor nodig is. Ook staan hierin even-
tuele voorwaarden bij het verlaten van de woning 
vermeld. Geen toegang tot internet? Neemt u dan 
telefonisch contact met ons op.
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Voelt u zich wel eens eenzaam en wilt u daar over praten? Heeft u extra 
hulp nodig of misschien wilt ú juist iemand helpen? Belt u dan met het 
contactpunt van ZamenEen op (088) 280 28 02 (maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 – 19.00 uur).  De mensen van ZamenEen zorgen er voor dat u in 
contact komt met mensen die u verder kunnen helpen. 
Meer informatie vindt u ook op: https://www.zamen-een.nl

BEHOEFTE AAN EEN LUISTEREND OOR?

Het nieuwe schooljaar op de Aeres Hogeschool is weer van start. Dat bete-
kende ook dat wij veel nieuwe studenten welkom mochten heten op de 
Green Campus. De afgelopen periode hebben wij aan zo’n 220 studenten de 
sleutel van hun nieuwe kamer overhandigd. Natuurlijk op passende afstand.

Het is een spannende tijd in deze Coronasituatie. Zeker voor de eerstejaars-
studenten, die voor het eerst van huis zijn. Wij kijken uit naar een mooi 
schooljaar en een goede samenwerking met de studenten op de Campus. 
We wensen iedereen veel succes en plezier met zijn of haar studie.

DE GREEN CAMPUS IS 
WEER VOLGESTROOMD…

BINNENKORT ONLINE: 
54 APPARTEMENTEN LIJZIJDE
Bent u woningzoekend en op zoek naar een prachtig apparte-
ment? Ook nog eens dichtbij het centrum van Dronten? Goed 
nieuws: Binnenkort adverteren we de 54 nieuw te bouwen 
appartementen aan de Lijzijde op woningzoeken.ofw.nl. 
Zodra de woningen geadverteerd worden, kunt u uw inte-
resse kenbaar maken. De appartementen worden vervolgens 
aangeboden aan woningzoekenden met de langste inschrijf-
duur. 
Meer informatie over dit project vindt u op: ofw.nl/nieuwbouw

https://www.zamen-een.nl
http://ofw.nl/nieuwbouw 

