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OFW 50 jaar jong; 
en dat vieren we!

Wie zijn uw en onze 
Beste Buren van 2018?

Huurverhoging: wonen betaalbaar houden
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1979: Een nieuwe woonwijk, 
Dronten-Zuid werd gebouwd.
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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

Ruim 50 jaar geleden kwamen de eerste inwoners 
naar Dronten. Dit waren pioniers. Ze waren jong, 
velen net getrouwd, ze gingen ver weg van hun 
familie wonen en bouwden een nieuw bestaan 
op. Ze waren blij dat ze op korte termijn naar een 
eengezinswoning konden verhuizen, terwijl de 
wachttijden voor een huurwoning elders in Neder-
land heel lang waren. De eerste bewoners kregen 
zelfs nog een ‘ontberingstoeslag’ om te wonen in een 
gebied waar nog niet veel voorzieningen waren. 

Mensen waren op elkaar aangewezen, je hielp 
elkaar, je bouwde samen een samenleving op. Veel 
verenigingen werden opgericht, je zette er samen de 
schouders onder, iedereen deed wat. Dat gaf een 
bijzondere sfeer in Dronten, Biddinghuizen en Swif-
terbant en daarmee onderscheidden de dorpen zich 
sterk van dorpen op het ‘oude land’. Op het ‘oude 
land’ wonen families immers al generatielang, zijn er 
hechte onderlinge verbanden, maar ook veel sociale 
controle en is het sociale netwerk vooral binnen 
het eigen dorp. In Dronten heeft vrijwel iedereen 
familie elders in het land wonen, weet men hoe het 
elders gaat en staat men daardoor meer open voor 
vernieuwing. Iedereen moest een nieuw netwerk 
opbouwen. Men was op elkaar aangewezen, want 
familie was niet in de buurt. Het was gewoon om 
elkaar te helpen. 

Pas sinds kort is er een 
generatie opgegroeid die in 
Dronten geboren en getogen 
is. Maar ook deze generatie 
kent de verhalen van de 
pioniersfase. De gemeente 
Dronten is een smeltkroes van initiatiefrijke mensen 
uit heel Nederland. Er is daardoor een rijk vereni-
gingsleven ontstaan. De groei van het aantal inwo-
ners in de gemeente werd gezien als een kans. 
Hierdoor kwamen er meer voorzieningen. 

Nog steeds is deze mentaliteit te merken. Mensen 
staan meer open voor vernieuwing. Er is bijvoor-
beeld minder weerstand tegen windmolens, dan op 
het ‘oude land’. Mensen staan open voor het moder-
niseren van hun woning, men is bereid de overlast 
voor lief te nemen. Men wil graag meer inwoners, 
zeker in Biddinghuizen en Swifterbant. Maar mijn 
indruk is ook dat mensen zelfstandiger zijn, initiatief 
hebben, zich langer zelf proberen te redden en ze 
hebben hierdoor pas op latere leeftijd zorg nodig. 
Kortom, een mentaliteit van ondernemen en zelfred-
zaamheid, een mentaliteit om trots op te zijn. Laten 
we dit samen koesteren.

Truus Sweringa
directeur bestuurder

DE CULTUUR VAN   
   HET AVONTUUR



OFW Vizier  |  april 2019

april | mei | juni 2019

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
BIJWERKBEURT
 
Dronten
Komijn 31, 37, 39
Rozemarijn 14 t/m 40, 41-91, 93 t/m 135
Boeierstraat 1, 5 t/m 21, 2 t/m 18
Hoogaarsstraat 1 t/m 21, 2 t/m 18
Karveel 4, 8 t/m 16, 20, 24 t/m 34
Klipperstraat 1 t/m 29, 2 t/m 8, 12, 14, 18
Koggestraat 6 t/m 28, 32, 36 t/m 52
Lijzijde 60 t/m 66, 72, 80, 82, 86
De Oost 3 t/m 31, 37 t/m 45
Schouwstraat 1 t/m 21
Timmerliedengilde 2 t/m 6, 36 t/m 46, 
64 t/m 74, 96 t/m 100
Bierdragersgilde 13 t/m 27
Hoedenmakersgilde 13 t/m 27
Bontwerkersgilde 7 t/m 21
Molenaarsgilde 1 t/m 19
Korendragersgilde 2 t/m 84
Kleermakersgilde 15 t/m 25
Schoenmakersgilde 24 t/m 32, 9 t/m 31
Mandenmakersgilde 10 t/m 22
Galjoenstraat 47 t/m 119 (De Werf)
Barrage 1 t/m 133

Swifterbant
De Banier 2 t/m 10, 12 t/m 20, 11 t/m 17, 
31 t/m 45, 22 t/m 36

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT
 
Dronten
Morinel 12 t/m 18
Grutto 2 t/m 8
Ir. van Hartenstraat 1 t/m 83, Agripark West 
100-140.
Kruizemunt 1 t/m 25, 35, 43 t/m 113, 117 t/m 121, 
127 t/m 203, 2 t/m 14, 148 t/m 160
Eurosingel 5 t/m 15, 25 t/m 35, 45 t/m 55, 78 
t/m 130
Beursplein 6 “OBS De Dukdalf”

Biddinghuizen
Akkerhof 2 t/m 6, 12 t/m 36
Kopakker 32 t/m 52, 37 t/m 51
Wendakker 2 t/m 12, 16, 22, 28

Swifterbant
Buitenhof 2 t/m 8, 20, 24 t/m 62, 68 t/m 74, 80,  1 
t/m 7, 15 t/m 37, 41 t/m 65, 69 t/m 73, 79, 81
Basalt 24 t/m 34
Gletsjerstraat 34 t/m 68
Bloemenzoom 102 t/m 120, 138 t/m 156, 166 
t/m 170
De Heraldiek 1 t/m 19
Het Wapenschild 2 t/m 20, 62, 64
De Kroon 2 t/m 16.

ONDERHOUD - LIFTINSTALLATIE 
 
Dronten 
Lijzijde 91 t/m 273, De Tros 1, 13 t/m 57, De Oost 
52. Lijzijde 135 t/m 203 en De Tros 31 t/m 57

REINIGEN - DAKGOTEN 
 
Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant 
Diverse adressen

ONDERHOUD
3

Tip 1: Maak van uw keuken geen gratis buffet 
De keuken… een goede plek voor ongedierte om voedsel te vinden. Houd daarom 
werkbladen schoon en vrij van voedselresten. Leeg de afvalbak en kattenbak regel-
matig en houd ze schoon. Bewaar voedsel in afgesloten potten of bakjes. En! Laat 
geen voedsel van huisdieren staan als het erg warm is. 

Tip 2: Voorkom beestjes in uw slaapkamer
Slaapkamers kunnen een toplocatie zijn voor 
ongedierte. Houd deuren gesloten en plaats horren 
voor de ramen. Zet meubels niet tegen de muren. 
Regelmatig stofzuigen helpt ook!

Tip 3: Bestrijden met kruiden
Heeft u veel last van ongedierte? Bestrijd fruitvliegjes met kruiden als lavendel, knof-
look, dille of basilicum. Kaarsen of stokken met citronellageur, citroensap of citroen-
schillen houden muggen bij u uit de buurt. Om mieren te bestrijden, vermengt 
u koffiedik met een beetje tuinaarde. Dit strooit u op plekken waar u de mieren 
vandaan wilt houden. Helpt dit niet, dan kunt u altijd mierenlokdoosjes plaatsen.

Bij gevaar de gemeente bellen
Bij hinder van ongedierte moet u in eerste instantie zelf de overlast aanpakken. 
Neem contact op met de gemeente als er gevaar optreedt voor de omgeving of 
voor de gezondheid. 

HELP! ONGEDIERTE 
IN MIJN HUIS EN TUIN 
Heerlijk, de lente is begonnen! Geen winterjassen meer 

aan en genieten van de zon. We kunnen misschien zelfs 

al weer in de tuin zitten. Maar dan wordt uw 

ontspannen moment verpest door… ongedierte! 

We geven u graag tips hoe u ongedierte voorkomt.  

 KLUSWIJZER

Veel voorkomend ongedierte in de lente (en zomer) zijn: mieren, vliegen, horzels, muggen en teken. 
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Gemiddeld worden de huren bij OFW 
verhoogd met 1,3%. Daarmee blijft 
OFW ruim onder het wettelijk toege-
stane maximum van 4,1% en zelfs 
onder het inflatiecijfer (algemene 
kostenstijging) van 1,6%. Manager 
Wonen Nathalie Crone vindt het een 
goed teken dat de verhoging bij OFW 
beperkt is: “Dat betekent dat we als 
organisatie kostenbewust werken, 
want ook de kosten waar wij mee te 

maken hebben, zijn afgelopen jaar 
gestegen.”

Verschillende huurverhogingen 
per woning
Binnen de mogelijkheden van de 
gemiddelde huurverhoging mogen 
woningcorporaties verschillende 
woningen en inkomens verschillend 
aanslaan qua huurverhoging. OFW 
heeft er in overleg met de Huurders 

Belangen Vereniging (HBV) voor 
gekozen om een lagere verhoging 
van 0,9% te hanteren voor de 
huurders die al op > 95% van hun 
streefhuur zitten. Dit gaat om bijna 
3.000 huurders. De overige huur-
ders krijgen 2% verhoging. 

Meeste huurders geringe 
verhoging
Veruit de grootste groep huurders 
krijgt dus een lage huurverhoging 
van 0,9%. Nathalie Crone: “Een 
van de uitgangspunten is om de 
betaalbaarheid te garanderen 
voor mensen die niet zomaar een 
andere woning kunnen vinden.” 
Tegelijk heeft OFW er rekening mee 
gehouden dat de meeste woningen 
onder de sociale huurgrens van 
€ 720,42 blijven. “Daarmee borg je 
dat bewoners recht blijven houden 
op huurtoeslag.”

4

Per 1 juli 2019 wijzigt voor vrijwel alle huurders van OFW het 
huurbedrag. Vóór 1 mei krijgen alle huurders persoonlijk bericht. 
OFW houdt vast aan het principe dat wonen betaalbaar moet blijven. 
De HBV sluit zich daarbij aan.

   OFW EN HBV HOUDEN 
WONEN BETAALBAAR

Huurwijzigingen per 1 juli 2019

IN GESPREK MET

HBV akkoord met huuraanpassingen

De Huurders Belangen Vereniging (HBV) kan zich – na enkele voor-
gestelde aanpassingen - vinden in dit eindvoorstel van OFW. Ze zijn 
te spreken over de samenwerking. “OFW is met dit voorstel sociaal 
naar haar huurders toe. Door niet de inflatie aan huurverhoging te 
vragen, maar slechts 0,9% huurverhoging voor het grootste deel van 
de huurders.”
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Hoog inkomen, meer huur
De inkomensafhankelijke huur voor 
huishoudens met een inkomen 
boven € 42.436 gaat omhoog met 
5,6%. Dat vindt Crone verdedigbaar. 
“Als woningcorporatie ben je er 
vooral voor de lagere inkomens. Een 
beperkt aantal van onze huurders 
hebben met een hoger inkomen een 
alternatief met particuliere huur of 
een koopwoning. Ze wonen eigenlijk 
‘scheef’ en kunnen daarom meer 
bijdragen.” Zo worden de woon-
lasten gelijkmatig verdeeld over alle 
bewoners.

Uitzonderingsgroepen 
inkomensafhankelijke huur
Daarnaast zijn er nog enkele uitzon-
deringen die u terug kunt lezen op 
onze website. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor een huishouden met iemand 
die behoort tot een door de minister 
aangewezen groep gehandicapten 
of chronisch zieken. Ook bij een 
inkomensdaling tot onder de grens 
van € 42.436 geldt dit. Huurders 
die voldoen aan één van de voor-
waarden kunnen contact opnemen 
met OFW. 

Nathalie Crone (51) is per 31 januari 2019 Wout Kranen 
opgevolgd als manager Wonen bij OFW. Hiervoor heeft ze 
gewerkt in de uitzendwereld, bij woningcorporatie 
De Alliantie (regio Amsterdam-Amersfoort-Almere) en 
binnen de ICT-branche. 

“Ik vind het fijn om mij na een uitstap in de ICT-branche samen met een 
gemotiveerd team en betrokken belanghouders te kunnen inzetten 
voor veilig en prettig wonen voor huurders”, vertelt Nathalie Crone. 
“Het gaat hier weer echt om de mensen. Bij OFW tref ik een rela-
tief kleine woningcorporatie met prettige, korte lijnen. De gemeente 
Dronten is mooi ruim en groen opgezet met een hoogwaardig en ener-
giezuinig woningaanbod. Het hele woonproces valt onder mijn afdeling, 
van het team Klant Contact Centrum tot het team verhuur, Huuradmi-
nistratie en Wijk- en Buurtbeheer en het team Office Management & 
Communicatie. Ik ben een mensenmens, maar houd ook van resultaat. 
Er zijn altijd zaken die beter kunnen; denk aan snellere hulp bij huur-
achterstand, meer overlastpreventie, maar ook aan klantencommuni-
catie in het algemeen. Ik ben de dorpen al door geweest en heb al met 
enkele huurders gesproken. Het enthousiasme en de openheid van 
bewoners spreekt me aan. Ik hoop de komende tijd met meer huurders 
kennis te maken.”

NATHALIE CRONE 
NIEUWE MANAGER 
WONEN
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SAMEN PRATEN HELPT

IN GESPREK MET

“De ene persoon ervaart sneller 
last dan de ander”, weet sociaal 
wijkbeheerder Arjan Bruins van 
OFW. “Mensen vinden het fijn als ze 
hun verhaal kunnen delen over de 
overlast die ze beleven. Denk aan 
leefgeluiden, zoals muziek, trap-
lopen, dierengeluid of kinderlawaai. 
Maar ook kan het gaan om een 
overhangende heg tussen buren in. 
Het zijn situaties, die zich vaak in een 
grijs gebied bevinden: voor de een 
is het overlast, de ander accepteert 
het of lost het in onderling overleg 
op. Maar voor mensen die er samen 
niet uitkomen, zijn de buurtbemid-
delaars van MDF beschikbaar voor 
gratis hulp.”

We luisteren en tonen begrip
Maatschappelijke Dienstverle-
ning Flevoland (MDF) beschikt 
over zeventien getrainde vrijwil-
lige  buurtbemiddelaars die altijd 
in  tweetallen werken. “We nemen 
contact op met de melder en 
vervolgens met de buren. We maken 
pas een gezamenlijke afspraak - op 
neutraal terrein - als beide buren 
daarvoor openstaan”, vertelt coör-
dinator Wendy Rademakers. “Onze 

vrijwilligers kiezen geen partij en 
luisteren vooral goed naar de buren. 
We wijzen niet met vingers, maar 
tonen juist begrip en gaan zorgvuldig 
om met de privacy.” 

Werken aan je eigen oplossing
Het aantal behandelde zaken ligt 
al jaren rond de tachtig meldingen. 
Ongeveer dertig meldingen komen 
van OFW. Want je kunt MDF ook 
rechtstreeks bellen of mailen. 
“Hoe eerder mensen aan de bel 
trekken, hoe beter”, vindt Wendy. 

“Wat vaak naar voren komt, is dat 
buren eigenlijk nooit eerder met 
elkaar hebben gesproken over de 
overlast. Dat is jammer, want soms 
heeft de ander helemaal niet in de 
gaten dat hij hinder veroorzaakt.” 
De buurt bemiddelaars begeleiden 
beide buren naar een gezamenlijk 
gedragen oplossing, een oplossing 
waar iedereen akkoord mee gaat. 
Dat leidt tot mooie dingen, weet 
Wendy: “Mensen houden dan meer 
rekening met elkaar. Er zijn zelfs 
honden-uitlaatregelingen getroffen.”

Geluid bij de buren, dat ervaart iedereen wel eens. 
Maar soms kan overlast of andere ergernis er toe leiden dat een 
bewoner graag een oplossing wil. Daarvoor schakelt OFW de 
deskundigheid van MDF Buurtbemiddeling in.

Zoekt u advies en/of hulp bij uw burensituatie? 
Bel MDF Buurtbemiddeling, tel. 0321-319 522, of mail naar 
buurtbemiddeling@mdflevoland.nl.
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‘WIE BOUWT
HEEFT GELIJK’ 
SOCIALE WONINGBOUW IN DE JAREN ‘70

50 jaar OFW - Verhalen uit de afgelopen 50 jaar

In de vorige OFW Vizier lieten we het al weten; dit jaar viert OFW haar 

50e verjaardag! In de vorige uitgave las u een verhaal over het ontstaan 

van de polder en de bouw van de eerste huizen. Dit keer een verhaal 

over het wonen in de gemeente Dronten in de jaren ‘70.  

Zicht op Biddinghuizen.

Aan het woord

Wim Revet – oprichter en voormalig voorzitter Woningbouwvereniging “Oost-Flevoland” 
Ton Boot – huurder OFW
Gerard Corjanus – voorzitter Huurders Belangen Vereniging (2011-2018)
Mario Ehlting – huurder OFW en een van de oprichters van de Huurders Belangen Vereniging
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Wie gaat woningen bouwen? 
De Rijksdienst voor de IJsselmeer-
polders (RIJP) deed zijn best het 
plattelandsgebied van Oostelijk 
Flevoland zo aantrekkelijk mogelijk 
te maken. Wim Revet, die zich in de 
jaren ‘60 in Biddinghuizen vestigde, 
zegt: “Dorpen als Biddinghuizen 
en Swifterbant, maar ook Dronten, 
hebben prachtige sportvelden 
gekregen. Die heeft de Rijksdienst 
aangelegd. Een zwembad was hier al 
heel vroeg.” Halverwege de jaren ‘60 
werd duidelijk dat er snel een einde 
kwam aan de goede zorgen van de 
RIJP. In 1965 bepaalde de regering 
dat Dronten op 1 januari 1970 een 
zelfstandige gemeente zou worden 
(later werd de gemeentewording 
twee jaar uitgesteld). De RIJP zou 
daarna geen woningen meer 
bouwen in Dronten. Wie zou dat dan 
wel moeten doen? En wie zou ze 
moeten verhuren?

Vakbonden richten 
woningbouwvereniging op
Vertegenwoordigers van de lokale 
afdelingen van de vakbonden CNV 
(protestants), NKV (katholiek) en 
NVV (sociaaldemocratisch) staken 
eind 1968 de koppen bij elkaar. 
Ze besloten een woningbouwver-
eniging op te richten. Revet werd 
gevraagd mee te werken aan dit 
plan. Dit was niet zo vreemd, want 
niet alleen was hij bouwkundige, ook 
werkte hij destijds voor de Natio-
nale Woningraad in Amsterdam. 
De Nationale Woningraad was 

veel gebouwd.” Bezwaren tegen de 
plannen van de woningbouwvereni-
ging werden beantwoord met de 
kreet: “Wie bouwt heeft gelijk en wij 
bouwen!” Revet: “We hadden het 
voordeel dat er landelijk een enorm 
woningtekort was. Mensen wilden 
graag hier wonen, en desnoods in 
Harderwijk of Elburg of weet ik waar 
werken. Wij zeiden: Daar kun je wel 
mee beginnen. Maar tegelijkertijd 
moet je er voor zorgen dat bedrijven 
hiernaartoe komen.”

Kantoorruimte in bruikleen
In 1969 kreeg Woningbouwvereni-
ging Oost-Flevoland van het Rijk de 
status van ‘toegelaten instelling’. 
Revet legt uit waarom dit zo belang-
rijk was: “Dat betekende in de eerste 
plaats dat de woningbouwvereniging 

een landelijke vereniging van 
woningcorporaties, die er was voor 
de belangenbehartiging van en 
dienstverlening aan lokale instel-
lingen. Revet herinnert zich: “We zijn 
met een aantal mensen bij elkaar 
gaan zitten, hebben een voorlopig 
bestuur gevormd en zijn begonnen. 
Ik werd voorzitter van dat groepje. 
Wij hebben dus de kar getrokken. 
Op een gegeven moment is er een 
algemeen bestuur gekomen waarin 
een aantal vertegenwoordigers van 
de vakbonden zaten. We waren met 
een man of zeven, acht.” 
Het initiatief van de vakbonden 
kreeg de steun van dr. ir. W.M. Otto, 
die zowel directeur was van de RIJP 
als bestuursambtenaar van het 
openbaar lichaam ‘Zuidelijke IJssel-
meerpolders’ (ZIJP). Revet: “Als je een 
woningbouwvereniging met statuten 
wilde oprichten, moest je daar leges 
voor betalen. Dat was geloof ik 
tweehonderd gulden. De Rijksdienst 
heeft dat voor ons betaald.” 

”Je moet gaan bouwen”
Het bouwen van huizen voor 
mensen met minder geld was voor 
het nog jonge Dronten van enorm 
belang, aldus Revet: “Hier was niks. 
Het was gewoon een vicieuze cirkel: 
als er geen werk is, zijn er ook geen 
arbeiders. En als er geen arbei-
ders zijn, komt er ook geen werk. 
Waar moet je die vicieuze cirkel 
doorknippen? Wij zeiden: Je moet 
gaan bouwen, want dan komen ze 
wel. In het begin hebben we dus 

50 jaar OFW - Verhalen uit de afgelopen 50 jaar

De oprichting… 

Op 1 november 1969 werd de 
Woningbouwvereniging Oost-Flevo-
land officieel opgericht. De keuze 
voor de naam ‘Oost-Flevolandʼ 
had een speciale reden, aldus 
Revet: “Eerst kozen we de naam 
‘Flevoland’ uit, want een corporatie 
hoeft zich niet te binden aan één 
gemeente. Maar ons plan stuitte 
op weerstand van de Rijksdienst. 
Toen hebben we gekozen voor 
Oost-Flevoland en ons beperkt tot 
de gemeente.” Eerste directeur 
was Jan den Hertog. In de periode 
waarin de woningbouwvereni-
ging werd opgericht, stonden er 
ongeveer 2.000 huizen in Dronten. 
Het waren bijna allemaal huur-
woningen, want er waren nog maar 
weinig inwoners die genoeg geld 
hadden om zelf een huis te laten 
bouwen.
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mocht gaan bouwen, en verder 
dat ze in aanmerking kwam voor 
Rijkssubsidies. De woningbouw-
vereniging moest van de grond af 
worden opgebouwd. Ze kreeg een 
kantoorruimte in bruikleen van het 
openbaar lichaam ZIJP. Dat kantoor 
was gevestigd in een barak aan het 
Ottoplein. Hier stonden een bureau, 
een stoel en een archiefkast. Revet: 
“We mochten gebruikmaken van een 
kopieerapparaat van de gemeente. 
Die stond open voor de dingen die 
we nodig hadden, want we hadden 
natuurlijk niets.” 

Het eerste project: 
300 huurwoningen
Al snel na de oprichting startte 
het eerste project, de bouw van 
driehonderd huurwoningen. 
Maar het bouwen van woningen 

in Oostelijk Flevoland was duurder 
dan in andere delen van het land. 
Revet legt uit: “Dat komt doordat 
alle materialen en gereedschappen 
vanaf het oude land moesten 
worden aangevoerd. Dus we zaten 
altijd met extra kosten.” Vandaar 
dat bij de bouw van de eerste 
woningen werd gekozen voor 
relatief goedkope woningen, zegt 
Revet: “Je had toen een aantal stan-
daardplannen bij de Rijksoverheid. 
Plannen van woningen die al eerder 
waren gebouwd en die binnen de 
standaardprijs gebouwd konden 
worden. Die hebben we dus heel 
bewust gekozen.

Eerste paal kantoorpand 

Geld was er aanvankelijk ook niet, 
zegt Revet: “De centen van de 
corporatie kwamen pas binnen 
toen we huur gingen vangen. Toen 
kwam er geld binnen voor rente 
en aflossing en voor het beheer 
en onderhoud. In die eerste tijd 
moest je dat gewoon voorschieten. 
Op een gegeven moment kun 
je dan een kantoor bouwen.” In 
september 1973 werd de eerste 
paal geslagen van het kantoorpand 
van Woningbouwvereniging Oost-
Flevoland aan De Noord. Op 9 mei 
1974 werd dit kantoor geopend 
door staatssecretaris van Stads-
vernieuwing Jan Schaefer.

Het kantoorpand 
aan De Noord.
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Van 15.000 naar 25.000 
inwoners

De jonge gemeente Dronten 
groeide gestaag; het inwonertal 
nam toe van ongeveer 15.000 in 
1975 naar bijna 25.000 inwoners 
eind jaren ‘80. Het was niet heel 
moeilijk mensen naar Dronten te 
krijgen, aldus Revet: “Nou, er waren 
natuurlijk een heleboel mensen, 
zelfs uit Amsterdam, die daar geen 
woning konden krijgen en hier wel. 
Vergeet niet, de benzine was toen 
nog goedkoop en de huren waren 
hier laag. Die waren op landarbei-
ders afgestemd.”

50 jaar OFW - 
Verhalen uit de afgelopen 50 jaar

”Je kunt het huis kopen”
Woningbouwvereniging Oost-
Flevoland bouwde niet alleen zelf, 
maar nam ook veel woningen over 
van het rentambt. Dat waren huizen 
die in opdracht van de RIJP waren 
gebouwd. Per 1 mei 1974 werden 
door het rentambt 1.091 woningen 
“in beheer en onderhoud” aan 
Woningbouwvereniging Oost-Flevo-
land overgedragen. Het ging om 
ongeveer de helft van de huurwo-
ningen die de RIJP had gebouwd. De 
overige woningen werden per 1 mei 
1978 door het rentambt overge-
dragen. Voordat deze eigendoms-
overdracht plaatsvond, kregen de 
huurders het aanbod hun woning 
te kopen. Een gemiddelde woning 
moest minstens 40.000 gulden 
kosten.

Ton Boot, die sinds 1969 met zijn 
echtgenote in Dronten woont, zegt: 
“Wij kregen ook een bericht: ‘Je kunt 
het huis kopen’. Wij dachten: nou, 
dat zou leuk zijn. Maar wacht eens 
even: onze drie jongens konden 
leren en ze wilden ook leren. Het 

inkomen dat ik toen had, was nog 
geen driehonderd gulden per 
maand. Daar koop je geen huis van 
en onze jongens moesten ook een 
broek hebben. Ik moest kiezen of 
delen: of je steekt je geld in het huis 
of het gaat naar de jongens. Nou, 
het ging naar de jongens.”

Overstap naar de nieuwe 
Woningbouwvereniging
De meerderheid van de voormalige 
huurders van de RIJP maakte de 
overstap naar de nieuwe woning-
bouwvereniging. In de praktijk 
veranderde er voor hen niet veel. 
Gerard Corjanus, die in 1966 in 
Dronten kwam wonen, zegt: “Nou 
ja, de huur ging op een gegeven 
moment ergens anders naartoe. De 
woningen van de Rijksdienst waren 
over het algemeen goed onder-
houden. Er werd toentertijd goed 
gebouwd.” Mario Ehlting, die zich in 
1968 in Dronten vestigde, beaamt: 
“Je bent jong, en je hebt heel andere 
dingen aan je hoofd. De huren 
waren in die tijd vrij laag.” 

Aantrekkelijke woonplaats
Hoewel de voorzieningen in Dronten 
niet optimaal waren, was het wel 
een aantrekkelijke woonplaats voor 
mensen die overbevolkte en soms 
verpauperde stadswijken gewend 
waren. De huizen waren er immers 
groot en vrij comfortabel.

Op 5 september 1973 werd feest gevierd ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van 
Koningin Juliana. In Dronten werd op deze zonnige dag een touwtrekwedstrijd gehouden 
tussen de bewoners van de straten aan weerszijde van de gracht.
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Wat wij de komende vijf jaar doen aan duurzaam goed 
wonen, leest u in ons Strategisch Beleidsplan Voorraad & 
Nieuwbouw. Aan de hand van een routekaart nemen we u 
als huurder mee in onze plannen en in uw mogelijkheden.

STRATEGISCH 
       BELEIDSPLAN 
   VOORRAAD EN 
       NIEUWBOUW

Route 0: Basis op orde
Deze route is van toepassing op al 
onze woningen. Al onze woningen 
moeten voldoen aan alle technische 
kwaliteitseisen, een veilig en gezond 
woonklimaat bieden en energetisch 
in orde zijn. 

Route 1: Hybride verwarmen
De woningen binnen deze route 
beschikken over energielabel A of B. 
Deze woningen zijn klaar voor een 
volgende stap, waarbij we duurzame 
energie opwekken. We installeren 
een hybride warmtepomp naast de 
bestaande cv-ketel. De warmtepomp 
werkt op elektra en onttrekt warmte 
uit de buitenlucht. Ook plaatsen we 
zonnepanelen, zodat de energie-
vraag van de  warmtepomp en een 
deel van de overige elektra behoefte 

duurzaam wordt opgewekt. Als uw 
woning hiervoor in aanmerking 
komt, ontvangt u van ons bericht. 
U maakt zelf de keuze of u een 
hybride warmtepomp wilt. Ook kunt 
u alleen voor zonnepanelen kiezen. 
Planning: 2018-2025

Route 2: Maatwerk voor 
appartementen
De meeste appartementencom-
plexen zijn al goed geïsoleerd. En 
sommige wekken al duurzame 
energie op of zijn al gasloos. Omdat 
ieder appartementencomplex 
uniek is, ontwikkelen we een maat-
werkaanpak per complex. 
Planning 2018-2040 In 2040 bepalen 
we een aanpak voor complexen die 
minder geschikt zijn om gasloos en 
energieneutraal te maken.

Route 3: NOM-renovatie & 
Gasloos
Een NOM-Renovatie staat voor Nul 
Op de Meter. Dit betekent dat de 
woningen na de renovatie evenveel 
duurzame energie opwekken, als zij 
in een jaar verbruiken. De woningen 
krijgen een compleet nieuwe isola-
tieschil over de bestaande buiten-
schil. Deze ‘isolatiejas’ zorgt ervoor 
dat de woning zo goed is geïsoleerd 
dat we de woning volledig elektrisch 
kunnen maken met behulp van een 
warmtepomp en zonnepanelen. We 
maken de woning ook gasloos. Wijk-
energieplan bepaalt de planning 
Het gasvrij maken gebeurt onder 
regie van de gemeente Dronten. Per 
wijk stelt de gemeente een wijkener-
gieplan op. OFW wordt hier nauw in 
betrokken.
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Route 4: Verkoop & Nieuwbouw
We verkopen 476 grotere eengezinswoningen. De 
verkoop van deze woningen biedt ons financieel de 
mogelijkheid om woningen te bouwen en onze huidige 
woningen te verduurzamen. Bij nieuwe woningen zorgen 
we er direct voor dat ze energieneutraal en gasloos zijn. 
Planning 2018-2050

Lees meer op ofw.nl
Wilt u meer weten over onze aanpak? Lees dan ons 
Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw op 
onze website (www.ofw.nl/publicaties onder het kopje 
‘Beleidsinformatie’).
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Voor de derde keer organiseerde OFW met MDF 
Buurtbemiddeling en Samen Actief van de gemeente 
Dronten de Beste Buur verkiezing. Woensdag 27 februari 
werden de acht genomineerden uitgenodigd op het 
gemeentehuis en werd de winnaar bekendgemaakt. 

IN ÉÉN WOORD:
  GEWELDIG

Woensdagavond kwamen de acht genomineerden voor 
de Beste Buur verkiezing bij elkaar in de gemeenteraads-
zaal van Dronten. Alle genomineerden zetten zich in 
voor hun buren/buurt. Wij vinden het belangrijk dat ze 
daar op gewaardeerd worden. Daarom overhandigden 
Wendy Rademakers (coördinator MDF Buurtbemidde-
ling) en Nathalie Crone (manager Wonen OFW) hen een 
geschenk.

”Voor elkaar zorgen”
Elise en Jorg Venema uit Swifterbant zijn de Beste Buren 
van 2018. Ze werden zelfs twee keer genomineerd 
door hun buurvrouwen. “De liefde, warmte en zorg die 
zij geven aan alle kinderen in de buurt, is in één woord 
geweldig! Ze zijn als tweede ouders voor de buurkin-
deren. Staan altijd klaar als oppas, koken wanneer dat 
nodig is of verrassen buren met een kleinigheidje. Buren 
kunnen altijd bij Elise en Jorg terecht voor hulp. Er kan 
gelachen en gehuild worden. Ook zorgen zij ervoor dat 
een andere buurman iedere dag een warme maaltijd 
krijgt. Liefde kent geen grenzen! Het hofje is heel rijk met 
Elise en Jorg”.

Als beste buren ontvingen Elise en Jorg een dinerbon 
voor restaurant Moellies in Dronten. Voor Elise is het 

heel normaal om er te zijn voor de buren: “Menselijk-
heid, voor elkaar zorgen. Daar ben ik mee opgevoed.”

De genomineerden 
• De heer en mevrouw Akhiyate – Dronten
• De heer en mevrouw Van de Beld – Dronten
• Mevrouw Van Dijk – Dronten
• De heer Immink – Dronten
• Mevrouw Rorye-Bos - Dronten 
• De heer en mevrouw Van der Zon – Dronten
• De heer De Jong – Biddinghuizen
• De heer en mevrouw Venema – Swifterbant … 
 en winnaar!

Verkiezing “Beste Buur 2018”



 

   AANTAL ZONNEPANELEN 
VERSCHILT PER HUISHOUDEN 

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Ieder huishouden heeft zijn eigen energieverbruik 
door de samenstelling van het gezin of de leefsituatie. 
Een gezin van vier personen kan immers bestaan uit 
werkende ouders en kinderen die naar school gaan. Zij 
zijn dus weinig thuis en gebruiken de hele week thuis 
weinig energie. 6 zonnepanelen zijn dan genoeg om in 
de energieopwekking te voorzien. Maar een gepensi-
oneerd echtpaar dat samen thuis is, verbruikt de héle 
week energie. Zij hebben samen wel 10 zonnepanelen 
nodig, omdat ze meer energie verbruiken.

Meer opwekken, meer geld terug
De zonnepanelen op uw dak moeten uw gezin/huis-
houden zoveel mogelijk voorzien van genoeg energie, 
zodat u veel minder energie nodig heeft van uw energie-
leverancier. Extra winst is het dat huurders zich na het 
aanbrengen van de zonnepanelen beter bewust zijn van 
hun energiebehoefte. Ze gaan zorgvuldiger om met hun 
verbruik. Dat kan er toe leiden dat u uiteindelijk minder 
energie van de leverancier gebruikt en dus minder hoeft 
te betalen. Dat betekent dat u het maandelijkse voor-
schot aan het energiebedrijf gedeeltelijk of misschien 
geheel terugkrijgt van de energieleverancier. 
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‘Waarom krijgen wij als gezin van vier personen 6 zonnepanelen, maar 
mijn buren die met zijn tweeën zijn 10 panelen?’ Die vraag horen wij 
veel. Wij snappen de verwarring. Hoe zit het nu eigenlijk?

Daglicht belangrijker dan zon
Het weer heeft een grote invloed op zonne-energie. Het 
is overigens een misvatting dat je alleen zonneschijn en 
warmte nodig hebt om energie op te wekken. Zonne-
panelen hebben namelijk voornamelijk daglicht nodig; 
dan wekken ze al energie op. De zon komt op de tweede 
plaats, maar het mag niet té heet zijn. Hoe heter de zon, 
hoe dikker en trager de energieopwekking. Vergelijk het 
met een rietje: water door een rietje drinken gaat makke-
lijk; maar stroop door een rietje kost veel meer moeite. 
Zo werkt het ook met een hete zon op zonnepanelen. 
Het hele jaar hebben we daglicht, maar de zon schijnt 
de ene dag wat meer dan de andere dag. Maar energie 
opwekken doen de zonnepanelen elke dag, het hele jaar 
door. Of u nu 6 of 10 panelen heeft!

Huurders Belangen Vereniging 
Postbus 193 
8250 AD Dronten
06 - 81 37 54 69
www.huurdersbelangenvereniging.nl
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   AANTAL ZONNEPANELEN 
VERSCHILT PER HUISHOUDEN 

Met onze website ofw.nl bedienen we een groot deel van onze 
huurders. We vinden het daarom belangrijk om te blijven werken 
aan een goede website met de juiste informatie. Nieuw zijn 
daarom de voorleeshulp en de inloglink. Wat kunt u hier mee? 

Voorleeshulp
Bent of kent u iemand die het lastig 
vindt om teksten te lezen? Daarvoor 
hebben wij een oplossing. Boven 
iedere pagina vindt u een knop ‘Lees 
voor’. Alle tekst op de pagina wordt 
vervolgens gemarkeerd en aan u 
voorgelezen. Ook de documenten 
die op onze website staan, kunnen 
voorgelezen worden. Handig toch?

Weg met wachtwoorden
Al die wachtwoorden die je tegen-
woordig nodig hebt en ook nog 
moet onthouden. Niet handig. 
Goed nieuws: om in te loggen op 
MijnOFW heeft u geen wachtwoord 
meer nodig. Nadat u uw e-mailadres 
heeft ingevuld, krijgt u de keuze om 
in te loggen met uw wachtwoord 

of met een inloglink. Kiest u voor 
de inloglink, dan ontvangt u van 
ons een e-mail met daarin een link. 
Hiermee logt u automatisch in op 
MijnOFW. Zonder wachtwoord! 
De link is vanwege veiligheid één 
uur geldig en kan maar één keer 
gebruikt worden. Wilt u opnieuw 
inloggen, dan vraagt u eerst een 
nieuwe inloglink op. 

Binnenkort: Wijk in beeld
Welke woningen heeft OFW alle-
maal? En in welke wijken? Hoeveel 
slaapkamers? Dit zijn vragen die we 
regelmatig horen. Daarom werken 
we aan een nieuw onderdeel: Wijk 
in beeld. Per wijk brengen we de 
soorten woningen in beeld, de 
adressen, het aantal slaapkamers, 

de ligging van de tuin of balkon en 
of er een vaste trap naar zolder is. 

Liever persoonlijk?
U kunt zelf veel woonzaken regelen 
op ofw.nl. Wel zo gemakkelijk. 
Spreekt u ons liever persoonlijk? Dat 
kan! Op werkdagen zijn wij van 8.30 
tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar. 
Niet hoeven wachten en direct door 
de juiste persoon geholpen worden? 
Maak op werkdagen tussen 13.00 
en 17.00 uur een afspraak. We 
helpen u graag!

Heeft u tips of 

verbetervoorstellen? 

We horen ze graag!

NIEUW OP 
ONZE WEBSITE
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Sinds 2013 betalen woningcorporaties miljarden aan belastingen (Verhuurdersheffing en Vennootschaps-
belasting). Afgelopen jaar is daar de derde heffing bijgekomen: de ATAD. Deze heffing moet belastingont-
wijking van (internationale) bedrijven tegengaan. Hierdoor kunnen woningcorporaties minder investeren in 
nieuwbouw en het verduurzamen van woningen. Huurders zijn hier dus de dupe van. De laatste heffing was 
voor een aantal huurders de aanleiding om een landelijke petitie op te starten. Tekent u ook? 
Ga naar: https://stophuurdersheffingen.petities.nl

PETITIE:   
HUURDERSHEFFINGEN DE WERELD UIT

Nu de lente is begonnen, kan een fris drankje of ijsje wel eens van pas komen. 
Daar heeft u uw koelkast of diepvriezer voor nodig. Maar hoe kun je hier ener-
giezuinig mee omgaan? Een aantal tips.
- Ontdooi je vriezer regelmatig. Een dikke ijslaag op de wand zorgt al snel 
 voor 10% meer energieverbruik!
- Een volle diepvriezer verbruikt minder elektriciteit dan een halfvolle. 
 Vul de diepvriezer op met plastic flessen water of piepschuim.

ENERGIETIPS

Bent u ook zo nieuwsgierig naar projecten die wij op 
de planning hebben? Of wilt u in gesprek met direc teur 
bestuurder Truus Sweringa over een bepaald thema? 
Kom dan naar ons kantoor op dinsdag 14 mei. Tijdens 
onze bewonersavond bieden wij u een gevarieerd 
programma. Ook organiseren we een tuin-winactie! 
We ontmoeten u graag! Noteert u de datum alvast in 
uw agenda? Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met 
meer informatie.

BEWONERSAVOND: 
   ZIEN WE U OP 14 MEI?




