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Met Donker Groen 
de tuin in (met herfsttips)

“Wij zijn afdeling 
Serviceonderhoud”

Al 57 jaar lang trouwe huurders
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180 palen voor het 
MFC gaan de grond in
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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
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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VAN DE DIRECTEUR BESTUURDER

Door meer woningen te 
bouwen en minder woningen 
te verkopen, hopen we die 
groei de komende jaren door 
te zetten. Ook willen we de 
komende jaren honderden 
woningen moderniseren en 
verduurzamen. Daarbij vervangen we ook keukens 
en badkamers. Daarnaast vinden wij het belangrijk 
om (meer) te werken aan de leefbaarheid van onze 
wijken. En het is ons doel om onze dienstverlening 
verder te verbeteren, zodat u die uiteindelijk 
beoordeelt met een 8 of hoger. Bij al deze ambities is 
het bovenal van belang dat alles ook betaalbaar blijft, 
voor onze huurders, maar ook voor OFW.
Hierbij realiseren we dat we als OFW klein en 
kwetsbaar zijn. Dat hebben we gezien tijdens corona, 
toen veel medewerkers plots niet konden werken. 
Tijdens de bedreiging aan ons kantoor. Opeens 
moest het kantoor dicht. Bij nieuwbouw, waar 
aannemers en ontwikkelaars de prijzen bepalen. Om 
onze ambities en dromen te kunnen verwezenlijken, 
staat daarom samenwerken bovenaan! Er samen 
voor gaan. Samen de schouders eronder. Met de 
gemeente, onze partners in welzijn en zorg, onze 
Huurders Belangen Vereniging en hopelijk ook met 
u! Wij horen graag wat u ervan vindt!

Wilt u meedenken/-werken aan de toekomstplannen 
van OFW? Heel graag!

De meeste bedrijven maken om de paar jaar een 
bedrijfs- of ondernemingsplan. Daarin blikken ze 
terug (Wat gaat goed? Wat kan beter?) en kijken ze 
vooruit (Wat is er nodig?). Ook OFW is bezig met haar 
plan voor de komende jaren. Ons huidige plan loopt 
dit jaar af en begin volgend jaar moet het nieuwe 
plan dus af zijn. 

We nodigen al onze huurders van harte uit daar over 
mee te denken. Dat kan via praatmee.ofw.nl, waarvoor 
zo’n 150 huurders zich al hebben aangemeld. Uit de 
reacties tot nu toe maken we op dat onze huurders 
drie dingen van groot belang vinden: 
1. Voldoende woningen beschikbaar: huurders 

vragen ons om meer woningen te bouwen, 
doorstroming te bevorderen en minder woningen 
te verkopen. Bijvoorbeeld van oudere bewoners, 
zodat meer gezinswoningen vrijkomen of via 
woningruil.

2. Goede kwaliteit: goed geïsoleerde woningen, 
zodat energielasten beperkt zijn. En ook goed van 
de binnenkant. Dat een oude keuken of badkamer 
door OFW wordt vervangen. 

3. Goede dienstverlening: dat we er zijn voor 
vragen van huurders. Dat we luisteren, actie 
ondernemen en afspraken nakomen. 

Dit zijn punten waarin we ons erg herkennen en 
waar we ook al druk mee bezig zijn. Door de bouw 
van 65 nieuwe woningen, neemt eind dit jaar voor 
het eerst sinds jaren onze woningvoorraad toe. 

SAMEN DE SCHOUDERS 
ERONDER
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NOG GEEN ROOKMELDER? 
LAAT HET ONS WETEN!
Sinds 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in alle Nederlandse 
woningen. Dat vergroot de kans om brand tijdig te ontdekken en 
op tijd uit huis te kunnen komen. De meeste huizen van OFW zijn 
inmiddels voorzien. Heeft u toch nog geen rookmelder, neem dan 
contact op met OFW.

Waarom een rookmelder?
Brand, je wilt het niet meemaken. 
Maar als er ergens in huis brand 
ontstaat, dan kan het even duren 
voordat je dat merkt. Zeker als je 
slaapt, want dan ruik je niks. Een 
rookmelder geeft vrij snel een 
geluidsignaal bij beginnende brand. 
Hierdoor heb je meer tijd om veilig 
de woning te verlaten.

Hoeveel huizen zijn al bezocht?
Vanaf vorig jaar hebben monteurs 
van de firma Scheffer uit Dronten 
zo’n 1.500 woningen rookmelders in 
wat oudere OFW-woningen aange-
bracht. De nieuwere woningen van 
OFW waren al standaard uitgerust 
met een rookmelder. Vrijwel de 
meeste OFW-woningen hebben nu 
één of twee rookmelders (afhankelijk 
van de indeling van de woning).

Hoe gaat de montage in z’n 
werk?
De rookmelder wordt aan het 
plafond gemonteerd en werkt op 
een batterij. Er zijn twee uitvoe-
ringen: een met een batterij die zo’n 

10 jaar meegaat. En een rookmelder 
op netspanning met een back-up 
batterij. De batterijen gaan piepen 
als ze bijna leeg zijn. Bewoners zijn 
zelf verantwoordelijk voor het 
periodiek testen en stofvrij houden 
van de melder en het vervangen van 
de batterij. Informatie daarover vindt 
u in de Algemene Gebruikshandlei-
ding van uw woning (hoofdstuk 3) op 
www.ofw.nl/gebruikerskaarten.

We hopen op uw medewerking. 
Samen voor veilig wonen!

Heeft u nog geen rookmelder?
Het is mogelijk dat uw woning nog niet is voorzien van een rookmelder. 
Wij verzoeken u dan contact met ons op te nemen. Bel of mail met 
Michael Scheffer van Scheffer Dienstverlening, OFW@schefferdienst-
verlening.nl of 0321 - 23 51 26 om een montage-afspraak te maken.

mailto:OFW%40schefferdienstverlening.nl?subject=
mailto:OFW%40schefferdienstverlening.nl?subject=
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Wij zijn de afdeling Serviceonderhoud, waar veel disciplines bij elkaar komen. 
De afdeling bestaat uit drie opzichters Wonen, een werkvoorbereider 
Serviceonderhoud en een coördinator Serviceonderhoud die de serviceme-
dewerkers aanstuurt. We zorgen onder andere voor het onderhoud na een 
verhuizing, badkamer- en keukenmodernisering en de dagelijkse service en 
onderhoudsreparaties. Of het nu gaat om een piepende rookmelder, klem-
mend raam, lekkage of aanpassing in uw woning, we zijn van alle markten 
thuis en komen samen met u tot een oplossing. 

Jaarlijks zijn er bij OFW ongeveer 300 verhuizingen. Elke keer voeren we een 
voor- en eindinspectie uit. De eindinspectie doen we samen met de oude 
huurder; de fysieke oplevering doen we met de nieuwe huurder. Dit zijn dus 
behoorlijk wat inspecties per jaar; de kans dat u een opzichter tegenkomt in 
uw straat is best groot. Wij verwerken ook de reparatieverzoeken en zetten 
ze door naar onze servicemedewerkers of onderaannemers. Op jaarbasis 
voeren de servicemedewerkers gemiddeld zo’n 6.000 opdrachten uit en 
bezoeken ze meer dan 2.500 adressen. Daarnaast maken ze leegstaande 
woningen weer verhuurklaar voor een nieuwe huurder. 

Ook uw aanvraag voor het vervangen van een keuken of om de badkamer te 
moderniseren behandelen wij. Onze opzichter bezoekt u vervolgens om de 
werkzaamheden en mogelijkheden met u te bespreken. De planning wordt 
uitgevoerd door onze werkvoorbereider. Zij regelt bijvoorbeeld ook de 
planning van de keukenmoderniseringen of de spoedmeldingen die binnen-
komen. Wist u dat OFW op jaarbasis meer dan 150 keukenmoderniseringen 
uitvoert op verzoek van de huurder of bij een verhuizing?

Al met al een dynamische afdeling waar van alles gebeurt en die graag in 
beweging is voor de huurders van OFW!

MEDEWERKERS IN BEELD

WIJ ZIJN 
DE AFDELING 
SERVICEONDER-
HOUD

WAT MAA KT HET WERK LEUK VOOR MIJ?
                            Alex - opzichter
                 Als opzichter geniet ik van de   
            contacten met bewoners en collega’s. 
        Het kunnen bijdragen aan een stuk 
   woonplezier spreekt mij erg aan, samen 
              met de technische dan wel 
                       praktische uitdagingen.
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WAT MAA KT HET WERK LEUK VOOR MIJ?

                        Caroline - opzichter
               Ik vind het fijn om na zes jaar bij 
  OFW terug te zijn in de functie als opzichter,   
      en weer op pad te mogen. Elke woning is     
    anders, elke huurder heeft een eigen 
           verhaal en dat maakt mijn 
                        werk uniek.

                     Martijn - opzichter
              Geen dag is hetzelfde en achter 
    elke voordeur, verhuizing, reparatie en 
     inspectie zit een technisch en persoonlijk 
                verhaal. Dat maakt mijn werk 
                                  boeiend.

                      Jennifer – werkvoorbereider 
              Als werkvoorbereider weet ik nooit hoe 
            een dag verloopt. Er kan van alles gebeuren: 
een lekkage, materiaal dat niet geleverd is, of een 
       keukenmodernisering die niet volgens planning 
          loopt. Hierdoor moet je veel schakelen; het 
         geeft mij energie als wij dit zo snel 
                         mogelijk weten op te lossen.

                         Sylvia - coördinator
            Mijn technische achtergrond komt 
    in mijn werk als coördinator goed van pas. 
        Het voelt goed om de veelzijdige en soms   
    complexe meldingen samen met de service 
    medewerkers en huurders op te lossen. 
            Daardoor ga ik elke dag met 
                    veel plezier naar mijn werk.
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Wat zijn veelvoorkomende reparaties?
Dat zijn kapotte buitenlampen, hang- en sluitwerk van 
deuren en ramen, wc-brillen en stortbakken Maar ook 
meldingen van afgebroken keukenkranen door het 
aansluiten van tuinslangen komen vaak binnen.

Wat regelt OFW voor u?
Een woning heeft onderhoud nodig. Onder de standaard 
service van OFW vallen de meeste reparaties. Denk 
aan het herstel van de mechanische ventilatie, kapotte 
waterleiding, bladderende plafonds, de centrale verwar-
ming en herstel van kozijnen, ramen en deuren. Maar er 
zijn veel meer klussen die OFW regelt. In het Reparatie-
overzicht staat precies welk onderhoud OFW uitvoert. 

Wat moet je als huurder zelf doen?
Als huurder moet u de woning op een aantal punten zelf 
onderhouden. Dat staat ook benoemd in het huurcon-
tract. In het Reparatieoverzicht kunt u zien welk onder-
houd u zelf moet uitvoeren. Kijk daarom eerst in dit 
overzicht, voordat u een afspraak maakt met OFW.

Extra service met Fonds Huurdersonderhoud 
Het Fonds Huurdersonderhoud dekt de kosten van veel 

reparaties die wettelijk de taak van de huurder zijn. Dat 
is wel zo gemakkelijk als u zelf geen klusser bent. Denk 
aan het ontstoppen van rioleringen, het schoonmaken 
van dakgoten, het repareren van schakelaars, contact-
dozen, deurbellen, kranen, stortbakken en hang- en 
sluitwerk. 

De deur hangt scheef, de buitenlamp is kapot, de afzuigkap werkt 
niet… OFW krijgt dagelijks vele reparatieverzoeken. Soms herstelt de 
OFW-monteur het als standaard service, soms valt het onder het Fonds 
Huurdersonderhoud, soms moet u het zelf regelen. Wie doet wat?

ONDERHOUD IN EN OM DE 
WONING - WIE DOET WAT?

Reparatieoverzicht - wat doet de huurder zelf?
Afzuigkap - filters vervangen 
Brandmelder - batterij vervangen
Centrale verwarming – ontluchten en bijvullen
Ongedierte - bestrijding (behalve kakkerlakken)
Lekkage - waterschade herstellen
Sloten - openen deuren bij kwijtraken sleutels (tegen 
kosten door OFW)
Tuinen en bestrating – onderhoud, snoeien van heggen 
(huurders kunnen jaarlijks gratis grond en zand 
bestellen) en herstellen van schutting (behalve het 
eerste deel wat aan de woning vastzit)
Achterpaden - schoon en onkruidvrij
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Hoe zit het met glasschade?
Met de glasverzekering van OFW bent u verzekerd tegen 
glasschade. 

Automatisch lid van Fonds Huurdersonderhoud
-  Elke nieuwe huurder wordt standaard lid van het 

Fonds Huurdersonderhoud en de glasverzekering. 
 De contributie betaalt u automatisch bij de huur.
-  Let op: huurders die al heel lang eenzelfde woning 

van ons huren, zijn mogelijk geen lid. Controleer in uw 
huurcontract of dit ook voor u geldt. 

Wilt u alsnog lid worden?
-  Fonds Huurdersonderhoud - naast een eenmalige 

bijdrage van € 50 betaalt u € 5,10 per maand. 
-  Glasverzekering - voor € 1,50 per maand bent u 

verzekerd tegen glasschade.
Voor beide voorzieningen geldt: meld u aan via 
www.ofw.nl. Ga naar het tabblad Ik huur, klik op het 
kopje Wat moet ik zelf in mijn woning doen? en 

vul het formulier Serviceabonnement en/of 
Glasverzekering in.

• In het Reparatieoverzicht op www.ofw.nl (onder Ik 
huur) staat welk onderhoud OFW uitvoert, wat onder 
het Fonds Huurdersonderhoud valt en wat u als 
huurder zelf moet doen.

Weten huurders wie wat repareert?
Medewerker KCC: “Daar is nog wel eens onduidelijk-
heid over, merken wij. Het is niet dat bewoners het 
zelf niet zouden kunnen of willen. Bewoners gaan er 
automatisch vanuit dat OFW alles repareert. Ze zijn zich 
er niet van bewust dat ze zelf ook verantwoordelijk-
heden hebben. Het is dus ook aan OFW om daar meer 
duidelijkheid in te geven.”
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Machiel Meulenbeld is per 1 september 2022 
onze nieuwe manager Bedrijfsvoering. Daarmee 
treedt hij in de voetsporen van Alex van Doorn 
die binnenkort met pensioen gaat. Wie is 
Machiel, waarom heeft hij voor OFW gekozen 
en wat gaat hij doen?

EVEN VOORSTELLEN

MACHIEL MEULENBELD 
NIEUWE MANAGER 
BEDRIJFSVOERING

Wat heb je met wonen?
“Ik kom uit een aannemersgezin; 
ik ben opgegroeid met de bouw. 
Ik heb een brede bedrijfskundige 
opleiding gevolgd met later een 
master Finance & Control. Eerst heb 
ik in de Noordoostpolder gewerkt 
als projectmanager voor de Neder-
landse Vissersbond; daar heb ik 
leren samenwerken met diverse 
partijen. Mijn vorige baan was senior 
controller bij Woningcorporatie 
Mooiland in Noord-Oost-Brabant. 
Daar richtte ik me met mijn team 
zowel op de vastgoedportefeuille 
met 23.000 wooneenheden, als op 
de beheersing van alle bedrijfseco-
nomische aspecten van de organi-
satie.”

Waarom heb je gekozen voor 
OFW?
“OFW is met zo’n 4.500 eenheden 

een kleinere corporatie, waardoor 
de lijnen korter zijn en het je slag-
kracht vergroot. Daarnaast krijg ik 
de eindverantwoordelijk voor de 
gehele bedrijfsvoering, waaronder 
financiën, administratie, risicoma-
nagement, secretariaat en ICT. Een 
mooie uitdaging in een dynamisch 
werkveld; daarom blijf ik graag actief 
in de volkshuisvesting.”

Omschrijf je zelf eens
“Een teamplayer die graag bouwt. 
Ik probeer zo veel mogelijk te kijken 
wat mensen wél kunnen en hoe ze 
hun talenten verder kunnen ontwik-
kelen. Soms ben ik eigenwijs, maar 
ik probeer iedereen met respect 
te behandelen en goed naar hun 
verhaal te luisteren. Daarnaast zie 
ik mezelf als een verbinder tussen 
organisatieonderdelen, zoals Vast-
goed en Wonen.”

Wat gaat de huurder van je 
merken?
“Ik ga naar bewonersavonden, maar 
vooral ben ik actief op kantoor. Hoe 
beter we onze processen immers 
organiseren, hoe meer we de 
huurder centraal kunnen stellen. 
Bedrijfsvoering is ondersteunend 
aan het organiseren van goede en 
betaalbare huisvesting. Ook op de 
lange termijn wil ik onze middelen 
goed besteden. Dat wordt een uitda-
ging, maar gelukkig is OFW financieel 
gezond en het vastgoed staat er 
goed bij. Dat maakt het gemakke-
lijker om op door te bouwen.”

Machiel Meulenbeld (33 jaar)
-  woonplaats: Kampen
-  samenwonend & 2 kinderen
-  hobby’s: fitness & Ajax
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Het najaar nadert. We zijn weer meer in huis en sluiten deuren en 
ramen. Dat verklaart ook dat we in de herfst vaker vochtproblemen 
in huis ervaren. Vochtige lucht kan immers minder gemakkelijk naar 
buiten. Wat kunt u daar tegen doen?

VOORKOM VOCHT EN 
SCHIMMEL IN DE WONING

Wat zijn de oorzaken?
Het meeste vocht in huis heeft een onschuldige oorzaak: 
zweten en ademen, wat we de hele dag doen. Maar 
ook huishoudelijke apparaten, zoals een afwasmachine, 
waterkoker en fornuis geven warmte en daarmee 
condens af. Of wat te denken van te drogen was aan een 
rekje en de douche. Al die vochtige lucht verspreidt zich 
door uw woning.

Wat zijn de risico’s?
Wanneer deze lucht via ventilatie niet goed afgevoerd 
wordt, kunnen op vochtige muren schimmels groeien. 
Denk aan de badkamer, keuken en slaapkamer. In een 
vochtig huis ruikt het muf en blijven ruiten lang beslagen. 
Behang kan loslaten en verf kan afbladderen. Vooral 
mensen met luchtwegproblemen en allergieën kunnen 
last krijgen van hoesten en benauwdheid. 

Hoe kan ik dit voorkomen?
• Houd ramen op een kier en doe af en toe een raam 

open.
• Laat de mechanische ventilatie (indien aanwezig) altijd 

draaien.
• Houd de ventilatieroosters open en maak de filters 

regelmatig schoon.
• Zet de thermostaat van de verwarming op 20 °C 
 en ‘s nachts op 16°C.
• Zet tijdens én kort na het koken de afzuigkap aan.
• Maak na het douchen de 
 muren van de badkamer 
 droog en zet een raam 
 open.
• Droogt u de was binnen?  
 Ventileer dan zoveel 
 mogelijk.
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Vochtige buitenberging?
Elke woning of appartement van OFW heeft een 
berging. De meeste buitenbergingen zijn gebouwd 
met halfsteens metselwerk of een opbouw met 
houten delen. Zulke ruimtes zijn niet geschikt voor de 
opslag van vochtgevoelige spullen. Vochtproblemen 
kunt u wel verminderen door te ventileren en de 
ventilatieroosters vrij te houden.

Schoonmaaktip: 
met soda of schoon-

maakazijn kunt u kleine 
schimmelplekken prima 

verwijderen



 

  

PLAATS UW VUILCONTAINER
OP EEN VEILIGE PLEK

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Waar stalt u uw afvalcontainer? Toch niet in de steeg achter uw 
huis of bij de ingang van uw appartementencomplex? Want dat ziet 
er niet fraai uit en het is gevaarlijk: het beperkt de doorgang en 
stel dat iemand ze in brand steekt… De risico’s zijn niet te overzien.

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

ruim 20 jaar uw 
huurbelangen!
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We snappen dat niet elke woning een ruime achtertuin 
heeft. Ook de berging voor een appartementencomplex 
is beperkt. Maar… er is altijd ruimte voor een container; 
daar zijn ze ook voor bedoeld. Want de container buiten 
uw tuin of berging plaatsen mag niet (los van de reguliere 
vuilnisophaaldiensten). Helaas zien we dit steeds meer. 

Daarom een vriendelijk - doch dringend - 
verzoek: zet uw container(s) in uw eigen tuin of 
berging. Zo zorgen we samen voor een veilige en 
schone woonomgeving.

Waarom de paden vrijhouden?
De paden rondom woningen en complexen moeten 
vrij zijn van elk obstakel. Dan kunnen wandelaars, 
scootmobiels en fietsers er goed langs, maar ook 
hebben hulpdiensten vrije toegang. En wat dacht u 
van de brandveiligheid; er is weinig voor nodig om een 
container in brand te zetten. Stel dat de brand overslaat 
naar het appartementencomplex, schuur of woning. Los 
van het menselijk leed, is het de vraag of uw verzekering 
de brandschade vergoedt. Want als u de container daar 

niet had geplaatst, had de brand voorkomen kunnen 
worden. 

Houd de schutting of haag recht
Over vrije toegang gesproken: helt uw schutting over 
de brandgang of woekert uw haag over het (voet)pad? 
Dan moet u deze rechtzetten, snoeien of verwijderen. 
Anders bestaat de kans dat deze het (voet)pad blokkeert 
of op iemand terecht komt. Ook stoeptegels mogen niet 
buiten de tuin gezet worden. Zelfs onkruid kan het zicht 
op het (voet)pad belemmeren. Als iedereen twee stoep-
tegels rondom de erfscheiding onkruidvrij houdt, lossen 
we dat probleem op. Het aanzicht is veel netter en we 
kunnen er weer veilig langs.

Samen de buurt toegankelijk houden
1.  Plaats geen container/materiaal/fiets in de steeg of 

voor het appartementencomplex.
2.  Spreek elkaar erop aan als het wel gebeurt; samen 

houdt u het leefbaar en veilig.
3.  Blijft er sprake van overlast in de buurt, meld dit 

dan aan OFW via het klachtenformulier. Dat vindt u 
op www.ofw.nl/contact/contact-over/klacht

http://www.huurdersbelangenvereniging.nl
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De kosten voor gas en elektriciteit zijn dit jaar enorm gestegen. 
De prijs voor een nieuw energiecontract kan wel enkele honderden 
euro’s per maand hoger uitvallen, dan vorig jaar. Voor mensen met 
een uitkering of laag inkomen biedt de gemeente Dronten een 
energietoeslag.

HOGE ENERGIEKOSTEN? 
ER IS HULP MOGELIJK!

11

Hoe kan de gemeente Dronten 
helpen?
Marlies Wessels van de gemeente 
Dronten: “Vanuit de Rijksoverheid 
krijgen wij geld om mensen met een 
laag inkomen te ondersteunen met 
een eenmalige energietoeslag. Eerst 
was dit 800 euro, later is dit verhoogd 
tot 1.300 euro. Inwoners met een 
bijstandsuitkering hebben dit automa-
tisch uitbetaald gekregen. Alle andere 
inwoners met een laag inkomen 
kunnen het zelf bij de gemeente 
Dronten aanvragen. Die inwoners 
hebben wij nog niet in beeld.”

Wie heeft recht op de 
energietoeslag?
Een huishouden met een inkomen 
lager dan 130% van de uitkerings-
norm.
-  voor alleenstaanden is dat maxi-

maal € 1.348,26 netto / € 1.498,13 
voor AOW’ers;

-  voor gehuwden/samenwo-
nenden maximaal € 1.926,08 
netto / € 2.028,53 voor AOW’ers.

Ben je student? Dan moet je 
aantonen dat je zelf een energie-
contract hebt. 

Welke hulp is er in 2022?
-  per 1 juli verlaging van de BTW 

op energie, van 21% naar 9%
-  voor elk huishouden circa € 400 

korting op de energierekening 
(wordt automatisch verrekend)

-  voor de laagste inkomens een 
eenmalige energietoeslag van 

 € 1.300

Aanvragen van de 
energietoeslag?
U kunt tot en met 31 december 
2022 een aanvraag indienen via 
www.dronten.nl. Of haal een formu-
lier op in het Huis van de Gemeente 
Dronten, De Rede 1.
Alle informatie staat ook op www.
dronten.nl. Met uw vragen kunt u 
terecht op het wekelijkse financieel 
spreekuur van MDF in Dronten, 
Biddinghuizen en Swifterbant.

Wat kan OFW doen?
Huurincasso-consulent Monique 
Buiteman van OFW: “Huurders 
sluiten zelf hun energiecontract 
af. OFW verduurzaamt in tal 
van projecten de huurwoningen 
en stimuleert de aanleg van 
zonnepanelen. Daarmee 
proberen wij op een betaalbare 
manier de energielasten van een 
woning te beperken. Maar als er 
huurbetalingsproblemen ontstaan 
door hoge energielasten, proberen 
we de huurder te helpen met een 
oplossing, in samenwerking met de 
gemeente of MDF.”
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Al meer dan 60 jaar verzorgt Donker Groen in heel Nederland het 
ontwerp, de aanleg en onderhoud van groen. Vanuit de vestiging 
in Dronten zijn de hoveniers rond de appartementencomplexen 
van OFW actief. Samen met de voormannen Paul Steur en Geert 
Kotterink lopen we de tuinen even door.

MET DONKER GROEN 
DE TUIN DOOR

“Met vijf hoveniers verzorgen we het 
groen rond alle appartementencom-
plexen, zoals De Regenboog, Het 
Tussendek, De Barrage, Rozemarijn 

en De Boeg”, vertelt Paul. “Denk aan 
het knippen van hagen, het snoeien 
van beplanting en gras maaien. 
Toch wel zo’n vijf à zes keer per jaar 

komen we langs om het jaarrond 
netjes te houden. Er zijn piekmo-
menten: in de zomer schiet het 
onkruid vaak omhoog. De woeke-

TIPS VAN DE HOVENIER
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raars halen we weg, sommige mooie 
bloeiers kun je laten staan.” 

Meedenken voor een mooie 
tuin
Daarnaast denken de hoveniers van 
Donker mee over een onderhouds-
vriendelijke indeling. Geert: “Stel dat 
de beplanting op een stuk grond 
niet goed aanslaat, kun je denken 
aan het inzaaien van gras. Voor 
bewoners kan een gazon fijn zijn. 
Ook gebruiken we het liefst planten 
die mooi zijn, maar waar je weinig 
werk aan hebt. Denk aan de sier-
struik spirea, de hypericum heester 
of de dichte beukenhaag. Ook 
proberen we planten neer te zetten 
met verschillende bloeiperiodes. Dat 
geeft het hele jaar door diversiteit.”

Winterklaar maken kan nu al
“De waarde van een mooie tuin? 
Je wordt blij van een stukje groen”, 
vindt Paul. Met het najaar op komst 
heeft hij nog wel wat tips voor huur-
ders die zelf hun tuin onderhouden. 
“Als je in september de planten in 
de borders bemest, krijgt de grond 
nieuwe bouwstoffen. In oktober kun 
je de tuin dan winterklaar maken; 
denk aan het doorzaaien van je 
gazon, het snoeien van hagen, 
boompjes, planten en struiken als 
de plataan en leiboom. Knip de 
vlinder en roos tot de helft terug om 
vorstschade te voorkomen.” Maar 
haal niet alle tuinafval weg, adviseert 
Geert: “Dat is een soort compost 
voor je tuin. En insecten, vogels en 
egels kunnen zich erin verschuilen 
of voedsel vinden.”

EEN BIJZONDERE 
TUINHULPVRAAG
Een tijdje geleden kreeg OFW een mail van een huurster. 
Ze schreef daarin dat haar buurvrouw ‘haar tuin niet 
onderhoudt en dat het een puinhoop is’. Een herkenbaar 
probleem, maar met een mooie afloop, vertelt onze woon-
consulent die het meemaakte:

“Het gebeurt wel vaker dat we een overlastmelding krijgen. De toon 
is vaak dat we als OFW ervoor willen zorgen dat de buren iets gaan 
doen aan de tuin. Maar bewoners zijn eerst zelf verantwoordelijk 
voor een toonbare tuin. Deze melder stond er anders in; ze gaf aan 
dat ze de buurvrouw graag wil helpen met haar tuinonderhoud. 
Misschien was het een idee om als buren de opknapbeurt op te 
pakken. Zo gezegd, zo gedaan. Zo heeft ze de buurvrouw en andere 
buren gevraagd het samen te doen. Een weekend later hebben ze 
al het onkruid (en zelfs een boom) verwijderd. Dat zag er een stuk 
beter uit. Maar daarmee was de tuinverbouwing nog niet klaar…

Of wij vanuit OFW toch iets konden betekenen? De buurt lukte het 
namelijk niet om het tuinafval af te voeren naar de stort. Tijd voor 
mij om een kijkje te nemen bij de bewoonster om haar verhaal 
zelf eens te horen. Het ging om een alleenstaande moeder, ze 
beheerst de taal niet goed en gaf toe dat ze het tuinonderhoud 
niet aan kan. Ook heeft ze geen rijbewijs en geen geld om hulp 
in te huren. Ze zei het fijn te vinden dat OFW haar zou kunnen 
helpen. De bewoonster, mijn collega en ik en hebben een paar 
dagen later gezellig staan opruimen en het grove groenafval 
weggevoerd. Ook haar buurvrouw, de melder, heeft nog een 
handje geholpen. Ze was erg blij dat wij dit als OFW zo hebben 
opgepakt. Voor meer woongeluk en een mooiere buurt.

Kortom, een mooie manier van elkaar samen helpen. Voor 
ons een kleine moeite, voor onze huurders een groot gebaar! 
Voortaan kan de buurvrouw haar tuin een stuk beter bijhouden.”



ECHTPAAR DIJKHUIS AL 
57 JAAR TROUWE HUURDERS
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Tijden veranderen, maar een zekerheidje al die jaren was voor Jan (82) 
en Aafke (81) Dijkhuis altijd een fijne huurwoning in Dronten. Al 57 jaar 
woont het echtpaar in een huis van OFW. Met Groninger nuchterheid, 
goede herinneringen en vooral veel tevredenheid.

Inmiddels wonen ze in hun derde OFW-huis, maar mevrouw 
Dijkhuis weet de kennismaking met de polder nog goed: 
“Op 4 februari 1965 begonnen we in de Gaffelstraat 19. 
Een modern huis met vier slaapkamers en een douche. Een 
luxe, omdat we tot die tijd als getrouwd stel nog inwoonden 
bij mijn schoonouders in het Groningse Kropswolde.” 

De sleutels van de buren
De reden voor de verhuizing was dat de heer Dijkhuis zijn 
werkgever nareisde, die aan de Colijnweg een boerderij 
mocht beginnen. Daarvoor heeft Dijkhuis nog zes weken in 
de barakken nabij het NS-station gelogeerd. “Het was hard 
werken, maar een prachtige tijd”, kijkt hij terug. Diezelfde 
herinnering is er aan die beginjaren, vertelt zijn vrouw, die 
onder meer hulpkracht op een basisschool was. “Je kon op 
elkaar rekenen. We hadden ook de sleutels van de buren, 
zodat we gebruik konden maken van hun telefoon.”

Harde kern op bewonersavonden
In 1989 maakte het echtpaar de overstap naar de Gaffel-
straat 15, een hoekhuis met centrale verwarming. Toch 
verlieten ze in 2002 hun hofje voor de Eurosingel, waar 
ze nu nog wonen. “Bekenden om je heen vertrokken, de 
binding werd minder”, vertelt Dijkhuis. Wel bleef de betrok-
kenheid bij OFW: “We gaan naar bewonersavonden, als 
harde kern”, lacht hij. “Je kende elkaar en dronk een borrel. 
Dit voorjaar zijn we nog op de spelletjesavond geweest; ook 
gezellig, maar toch anders. Je kent niet iedereen meer.”

Wachten op de laatste verhuizing 
In oktober hoopt het echtpaar haar 60-jarige trouwdag 
te vieren, te midden van hun drie kinderen met hun 
partners en vier kleinkinderen. Ze hopen nog eens de 
overstap naar appartementencomplex Het Tussendek 
in Dronten te maken. “Gelijkvloers, en mooi dichtbij het 
centrum”, weet mevrouw: “Maar tot die tijd hebben we 
het hier prima naar de zin.”

HUURDERS IN BEELD
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De eerste paal van het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Swifterbant 
gaat de tweede helft van september de grond in. Dat staat vast. 
Projectontwikkelaar Fokke de Vries en projectcoördinator John van der 
Blom van OFW zijn blij dat het dan echt van start gaat.

Wie doet wat bij de bouw?
Fokke: “We werken naast elkaar met 
ieder zijn eigen aandachtsgebied. De 
projectontwikkelaar is vanaf het begin 
betrokken. Ik heb Ditmer Salverda 
opgevolgd. Mijn taak is het om de 
financiën, regelgeving en samenwer-
king met de partners te organiseren, 
als een projectleider. John heeft een 
meer bouwkundige en coördinerende 
taak, vanaf de bouwvoorbereiding tot 
de oplevering.

Hoe verloopt de planning?
John: “Op zich goed. De voorbe-
reidingen op en plaatsing van de 
bouwhekken om het terrein hebben 
we uitgesteld tot na de zomerva-
kantie, zodat de parkeervakken langer 
beschikbaar bleven voor klanten van 
de winkels. Wel is het afwachten of 
leveranciers hun bouwmaterialen 
tijdig beschikbaar blijven hebben.”

Hoe gaan jullie daarmee om?
Fokke: “We proberen er met de 
aannemer en architect creatief op 
in te spelen. Een goed voorbeeld is 
dat we de keramieken geveltegels 
nu al besteld hebben en binnenkort 
opslaan in een loods. Terwijl we ze pas 
medio 2023 nodig hebben. Anders 
zou het kunnen dat we ze op een later 
tijdstip niet op tijd binnen hebben of 
dat de prijs veel hoger is.”

Wat zijn de eerste bouwstappen?
John: “We beginnen met het plaatsen 

MFC SWIFTERBANT - 
180 PALEN DE GROND IN

van 180 palen van gemiddeld tien 
meter. Die worden geboord, zodat 
je minder trillingen en minder geluid 
hebt. Wel zo prettig voor de omge-
ving. Dat duurt een maand, waarna 
het storten van de fundering gebeurt. 
Als het goed is, staat het pand met 
vier bouwlagen eind dit jaar casco. 
Hopelijk is het in 2023 af, als alles 
volgens planning verloopt.”

PROJECT IN BEELD

OFW realiseert voor de gemeente 
Dronten dit MFC. OFW voegt daar 
30 sociale huurappartementen 
voor 55-plussers aan toe, 
waarvan 8 zorgappartementen 
voor zorgorganisatie Coloriet. De 
gemeente maakt afspraken met De 
Meerpaal, Flevomeer Bibliotheek 
en Coloriet om de begane grond 
in te vullen, ook voor lokale 
verenigingen.

John van der Blom en Fokke de Vries
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PRAAT MEE MET OFW
Hoe denkt u over OFW, ons beleid of een specifiek project? We nodigen u uit om met 
ons mee te denken en praten! Dat kan heel gemakkelijk, gewoon via onze website 
praatmee.ofw.nl. We vragen huurders over verschillende onderwerpen naar hun 
mening. Want wie weet nu beter hoe het is om een woning van OFW te huren!?
Ook deze maand willen we graag uw mening weten:

Wat is het belangrijkste voor u in het huren van een woning van OFW? 
We zijn benieuwd naar uw top 3! Denk hierbij zowel aan onderwerpen in 
de woning als in de wijk/omgeving.

Ga naar praatmee.ofw.nl en log in. Of registreer u eenvoudig eerst als deelnemer.
We horen graag van u. Dank voor het meedenken!

PAS OP MET ROKEN OP HET BALKON
Rokers, let op uw sigaret! Met name huurders die in een appartementen-
complex wonen, roepen we op tot voorzichtigheid. 
OFW krijgt wel eens signalen van bewoners die hinder ondervinden van rokers. 
Het probleem is dat de sigarettenresten vanaf het balkon erboven naar beneden 
vallen. Dat is niet alleen een onprettige aanblik, ook kan het gevaarlijk zijn 
vanwege het brandrisico. 
Ons verzoek: rookt u op het balkon, doof de sigaret dan in een asbak en gooi het 
later - als het brandgevaar voorbij is - in de daarvoor bestemde afvalcontainer. 

Voor een veilige leefomgeving. 
Onze dank namens die van uw medebewoners is groot!

EEN LOSSE STOEPTEGEL? 
MELDT HET VIA FIXI
De gemeente Dronten heeft een nieuwe handige app. Ziet u een stoeptegel los liggen, is er 
een boom omgewaaid? Ligt ergens zwerfafval of ziet u andere misstanden in de openbare 
ruimte? Maak er een foto van en geef de melding snel door via Fixi. U wordt 
vervolgens via de app op de hoogte gehouden van de afhandeling. 
De Fixi-app kunt u op uw mobiele telefoon downloaden in de Appstore en 
Google Playstore. Of scan onderstaande QR code:

http://praatmee.ofw.nl

