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Groot onderhoud 
Dronten-Centrum: ‘Het 
lijkt soms wel kamperen’

Nog even genieten van 
jubileumfeest ’50 jaar OFW’

Met stagiair Bryan van Beem 
bouwen aan de toekomst
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‘n Fijne feestmaand!***
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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
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Op 1 november 2019 bestond OFW 50 jaar. Dat 
hebben we gevierd, ook samen met u. We voelden 
ons rijk met zoveel betrokken bewoners om ons 
heen. En niet alleen dat, ook veel zorgorganisaties, 
gemeente, provincie, collega-corporaties, ouderen-
organisaties, (oud)RvC-leden, (oud)medewerkers 
waren er. Heel fijn om te merken dat we met zoveel 
mensen en organisaties goede contacten hebben 
en met hen constructief samenwerken. We hebben 
teruggeblikt naar het verleden, maar vooral vooruit 
gekeken. Want Dronten ontwikkelt zich verder als 
gemeenschap en wij dragen hier graag een steentje 
aan bij. 

Bijzonder vond ik het om te zien met hoeveel 
energie de kinderen uit groep 8 bouwden aan hun 
WoonDroom. Wat mooi dat zij al zoveel ideeën 
hebben hoe hun ideale huis eruit ziet. Ze kozen alle-
maal voor duurzaamheid, de meeste huizen hadden 
zonnepanelen, soms een windmolen en sommige 
pompten warmte uit de grond. Hun woningen 
stonden in een mooie omgeving, vaak zelfvoorzie-
nend met een geit voor de melk en een moestuin. 
Hun ouders woonden soms in een klein huisje bij 

hen en er was aandacht voor 
spelen; een glijbaan uit de 
slaapkamer, een zwembad 
die verwarmd werd door 
water uit de grond en vervolgens werd het water 
weer gebruikt om de wc door te spoelen. Heel crea-
tief dus, maar ook vervuld met eigentijdse idealen. 
En wat weten de kinderen er al veel van! Heel mooi 
om dit te zien.

Iedereen die gezien heeft met welke idealen deze 
kinderen over wonen nadenken, moet zich beseffen 
dat we moeten werken aan het realiseren van het 
klimaatakkoord van Parijs. Wij bouwen tenslotte de 
woningen waar zij later in zullen wonen, binnenkort 
zijn zij aan zet. Zij hebben geen aarzeling dat het 
belangrijk is om duurzaam te wonen, bij voorkeur in 
een zelfvoorzienende omgeving met betrokkenheid 
op je naaste. Waarom zouden wij dit dan ook niet 
belangrijk vinden en er nu mee aan de slag gaan. 
Ook over 50 jaar willen wij graag tevreden bewoners.

Truus Sweringa
directeur bestuurder

WOONDROOM 
         IS DUURZAAM

VISIE

OFW 50 jaar
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PROJECT IN BEELD

Het groot onderhoud van de 104 woningen in Dronten-Centrum is gestart. 
We namen een kijkje bij Harm (74) en Tiny (71) Stienstra. “We merken al 
dat het comfortabeler en minder gehorig is dankzij de nieuwe isolatie, 
ramen en kozijnen.”

HET IS EEN SOORT 
     CAMPINGGEVOEL

Groot onderhoud Dronten-Centrum

Op 3 september zijn de bouwvak-
kers begonnen; op het moment van 
schrijven staan de steigers nog aan 
de voor- en achterzijde van hun blok 
aan de Galjoenstraat. “Natuurlijk heb 
je af en toe rommel in huis en geluid 
van boormachines, maar dat hoort 
er bij”, vindt mevrouw Stienstra. 
“Straks wordt het weer mooi in de 
straat. En het moet gezegd worden, 
de bouwvakkers leggen loop-
matten op de vloer en we hebben 
plastic gekregen om de meubels 
te beschermen bij het vervangen 
van de kozijnen. En we krijgen tijdig 
te horen, wanneer ze iets komen 
doen. Ze houden rekening met onze 
wensen. Van mij krijgen ze soms een 
mandarijntje als waardering.”

Een soort campinggevoel
Al sinds 1974 woont het echtpaar 
met veel plezier in dit huis uit 
1963. Tijdens het groot onderhoud 
van 2002 was het toilet, keuken 
en badkamer al vervangen; nu 

gaat het vooral om de buitenkant, 
met dak- en muurisolatie, nieuwe 
pannen, voegwerk en kozijnen. En 
dat was ook wel nodig, stelt meneer 
Stienstra: “Het tochtte af en toe, 
en nu merk je daar niks meer van. 
Ik ben ook blij dat het straks in de 
energiekosten scheelt, vooral omdat 
we ook nog tien zonnepanelen op 
het dak krijgen. Ik mag ook graag 
zien en fotograferen wat er allemaal 

gebeurt; soms ervaar ik een beetje 
het campinggevoel; dat zal ik straks 
toch wel missen.”

Naast de Galjoenstraat vindt er 

tot en met mei 2020 gefaseerd groot 

onderhoud plaats bij de woningen aan 

de Spiegelstraat, Kombuisstraat en 

Groenlandstraat.
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OFW plaatste twee jaar geleden 
negen zonnepanelen op de woning 
van mevrouw Vellinga. “Dat daglicht 

alleen al genoeg is om stroom op 
te wekken met zonnepanelen,” zegt 
mevrouw Vellinga. 
“In de weken dat ik de energiemo-
nitor had, was het niet uitgesproken 

zonnig. Toch wekte ik meer op dan 
de apparaten verbruiken die altijd 
aan staan.”

Wat zijn de grootverbruikers?
 “Ik heb voor mezelf een lijstje 
gemaakt waar ik het allemaal op 
heb geschreven,” geeft mevrouw 
aan. “Alles heb ik gebruikt: van de 
waterkoker tot de wasmachine, 
kookplaat, magnetron, vaatwasser 
en de stofzuiger. De waterkoker 
gebruikt bijvoorbeeld € 0,32 per uur 
en de stofzuiger € 0,27. De magne-
tronoven gebruikt het meest: € 0,63. 
Ik dacht dat ik heel weinig elektra 
gebruikte en dat blijkt ook wel zo te 
zijn, want ik lever terug. Zelfs met de 
apparaten die altijd aanstaan, zoals 
mijn wekker en koelkast. Dat heeft 
me echt verbaasd.”
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Na de aftrap van de campagne “Ontdek het lek” in het Energieloket 
Dronten, waren mevrouw Vellinga en meneer en mevrouw Keyzer een 
van de eerste deelnemers aan de actie. Voor zo’n twee weken kregen 
ze een energiemonitor mee naar huis om in kaart te brengen welke 
apparaten een aanslag plegen op hun inkomen. 

   ONTDEK HET LEK 
MET EEN ENERGIEMONITOR

Huurders delen hun ervaring 

IN GESPREK MET

MEVROUW VELLINGA

Wethouder Roelof Siepel en energiecoach Anneke de Vries bij de aftrap van de 
campagne ‘Ontdek je lek’ in het Energieloket Dronten.
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Waar zit het lek in uw woning?
“Wij hebben geen lek. Maar het is 
een mooi apparaatje, hoor. Als je 
de waterkoker aanzet, zie je hem 
verhogen. Toch is dat niet veel. Als 
wij een kopje thee zetten, bijvoor-
beeld, doen wij de waterkoker niet 
helemaal vol. Dus daar zit het hem 
niet in voor ons. Maar we bleven 
er wel naar kijken. Op een gegeven 
moment was ik lekker aan het 

hobbyen en toen vroeg mijn vrouw 
ineens: je bent zeker aan het zagen 
in de schuur? Want zij zag de meter 
omhoog gaan. Maar we hebben 
niet een keer gezien dat de meter 
helemaal rechtop ging. Er kwamen 
hier dus geen extreme dingen naar 
boven, dus wij hebben geen uitge-
sproken lek. Dit was voor ons ook 
geen verrassing. Wij gaan best wel 
bewust met energieverbruik om.”

Hoeveel geld lekt u weg?
“In september bleek uit de afreke-
ning dat we drie euro terug krijgen 
van de leverancier. In totaal waren 
onze kosten zo’n € 43 euro, voor 
vastrecht, stroomgebruik én gas.”
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Zou u nog meer kunnen 
besparen?
“Bij ons valt er niet zoveel te 
besparen, want sommige apparaten 
heb je gewoon nodig. Binnenkort 
gaan wij wel over op elektrisch 
koken, dus ik doe graag over een 
paar maanden nog eens mee om te 
kijken of daar dan verschil in zit.”

MENEER EN MEVROUW KEYZER

Zonnepanelen; een echte 
aanrader
“Ik kan iedereen aanraden om 
zonnepanelen op zijn dak te nemen. 
Toevallig kwam laatst een over-
buurman vragen of het scheelde 
in de rekening. Nou, dat kan ik 
beamen. Toen ik ze pas had, kreeg 
ik een heleboel geld teruggestort. 
Ook mijn energierekening is omlaag 
gegaan, want overdag gebruik ik 
praktisch niets. Toch ligt het er wel 
aan wat je verbruik is en hoe groot 
je gezin is. Ik gebruik niet zoveel. Het 
enige dat ik iedere dag gebruik, zijn 
mijn computer en het licht, maar dat 
is één lamp in de hele kamer.”

Meneer Keyzer.

“Op een gegeven moment vroeg mijn vrouw: 
je bent zeker aan het zagen in de schuur? 

Want zij zag de meter omhoog gaan.”

Wilt u meedoen aan de actie en 
uw verbruik in kaart brengen? 
Ga eens langs bij het Energieloket 
Dronten. Hier kunt u een energie-
monitor ophalen. Bij inleveren krijgt 
u gelijk energieadvies. 

Het Energieloket Dronten

De Reling 5

Woensdag 9:30-12:30 uur

Donderdag en vrijdag  14:00-17:00 uur 

Zaterdag 10:00-13:00 uur
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STAGIAIR IN BEELD

De jeugd heeft de toekomst, én krijgt bij OFW als Erkend Leerbedrijf die 
kansen ook. Zo doorloopt Bryan van Beem gedurende veertig weken stage 
binnen het hele bedrijf. Zowel Bryan als OFW is er blij mee.

BRYAN VAN BEEM ALS    
    SCHOOLVOORBEELD

Bryan (19) is vierdejaars student 
Middenkaderfunctionaris Bouw bij 
Landstede in Harderwijk. De Swif-
terbanter komt dagelijks op zijn 
elektrische fiets vanuit Swifterbant 
naar kantoor in Dronten. En met 
plezier, vertelt hij: “Omdat het een 
jaarstage is, heb ik echt de tijd om 
de hele OFW-organisatie goed te 
leren kennen. Dat was voor mij ook 
de reden om hier te komen. Ik ben 
opgeleid voor het begeleiden van 
bouwprojecten, maar wil me graag 
breed ontwikkelen; het lijkt me 
daarom interessant straks ook met 
Financiën mee te kijken.”

Bewoners bezoeken
Maar eerst heeft stagebegeleider 
Kars Orsel hem bij het team 
Projecten onder zijn hoede. Zo 
mocht Bryan vanaf september aan 
de slag met het project ‘rookmel-
dercontrole voor appartementen en 
grondgebonden woningen’. “Dat is 
leerzaam, omdat ik het hele traject 
mag uitvoeren. Vanaf de offertes tot 
het informeren van bewoners en het 

controleren van de installatie, natuur-
lijk onder toezicht van Kars. Het leuke 
is ook het contact met huurders, 
die ik bezoek. Ik heb gemerkt dat er 
een verschil is tussen de theorie op 
school en de praktijk van OFW. In 
theorie loopt alles goed, maar in het 
echt gaan er wel eens dingen mis. 
Maar daar leer je weer van.”

Teken eens een kozijn
Kars Orsel is blij met Bryan: “Voor 
stagiairs is het vooral erg leer-

zaam, maar ook wij als organisatie 
leren altijd iets van hen. En ik moet 
zeggen dat Bryan naast veel posi-
tieve energie ook al veel basiskennis 
heeft. Zo vraag ik stagiairs vaak om 
een dwarsdoorsnede van een kozijn 
te tekenen; hij was de eerste die 
dat keurig voor elkaar kreeg. Die 
praktische vaardigheden heeft niet 
iedereen meer. Het tekent zijn leer-
gierigheid bij het vak. Daar steken 
wij als Erkend Leerbedrijf ook graag 
energie in.” 
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OFW, NU EN IN 
DE TOEKOMST 

50 jaar OFW - Verhalen uit de afgelopen 50 jaar

Vijftig jaar OFW…In de afgelopen OFW Viziers hebben we 
verschillende verhalen gedeeld over het wonen in Dronten van 
de afgelopen jaren. Hoe staat OFW er nu voor en wat gaat OFW 
in de toekomst doen? Dat leest u in dit laatste verhaal. 

OFW is vijftig jaar na de oprichting 
een goed draaiende woningcorpo-
ratie. De basis daarvoor is gelegd 
door de oprichters, niet in de laatste 
plaats Wim Revet. 

Een belangrijke rol voor 
commissarissen
Truus Sweringa is als directeur 
bestuurder verantwoordelijk voor 
het dagelijks beleid van OFW, maar 
belangrijke besluiten kan ze niet in 
haar eentje nemen. Daarvoor heeft 
ze goedkeuring nodig van de raad 
van commissarissen. Commissa-
rissen als Jan de Graaf, Hugo Kramer 
en Laura Bouwmeester hebben de 

“Idioot dat corporaties 
belasting moeten betalen”
Vroeger konden woningcorporaties 
leningen en subsidies krijgen van 
het Rijk. Tegenwoordig gebeurt 
het omgekeerde: het Rijk legt de 
corporaties zware heffingen en 
belastingen op. Veel politici geloven 
namelijk dat de corporaties rijk zijn 
en dat zij ze dus als melkkoe kunnen 
gebruiken. Volgens Revet is dit 
een grote fout: door de heffingen 
van 2012 is de bouw van nieuwe 
huizen een aantal jaren stilgevallen: 
“Normaal bouwen de corpora-
ties twintigduizend woningen per 

afgelopen twintig jaar een belang-
rijke rol gespeeld bij de ontwikkeling 
van OFW. Zij combineerden finan-
cieel inzicht en kennis van de plaat-
selijke verhoudingen met betrokken-
heid bij de huurders. 

Aan het woord

• Hugo Kramer – voormalig bestuurslid en voormalig voorzitter RvC
• Kees Steert – huurder OFW
• Ton Boot – huurder OFW
• Wim Revet – oprichter en voormalig voorzitter Woningbouwvereniging 
 “Oost-Flevoland” 
• Jan de Graaf – voormalig voorzitter bestuur en voormalig voorzitter RvC
• Laura Bouwmeester – voormalig voorzitter RvC
• Mario Ehlting – huurder OFW en voormalig lid ledenraad HBV
• Truus Sweringa – directeur bestuurder OFW

Expositie tijdens de jubileumviering. ©Klaas Eissens
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50 jaar OFW - Verhalen uit de afgelopen 50 jaar

“We zijn erg tevreden” 

De huurders geven OFW over het 
algemeen een ruime voldoende. 
Kees Steert, die al vijftig jaar in 
Swifterbant woont, zegt zelfs: “We 
zijn erg tevreden met OFW. Een 
goed bedrijf. Het is altijd goed 
geweest.” Ton Boot, al vijftig jaar 
inwoner van Dronten, beaamt dit: 
“Ik moet eerlijk zeggen: de manier 
van verhuren is voor ons gewoon 
goed. Ik zou niet weten welke op- 
of aanmerkingen ik daarop zou 
moeten maken. Je betaalt netjes 
je huur en natuurlijk is dat altijd 
te veel.” Verder heeft Boot niets te 
klagen: “Het ziet er perfect uit en 
het functioneert perfect.” 

jaar. Tachtig- tot honderdduizend 
woningen zijn niet gebouwd. Daar 
zitten we nu met de ellende van.” 
De woningnood in het land is enorm 
toegenomen. De Graaf noemt het 
zelfs “idioot” dat corporaties belas-
ting moeten betalen. Volgens hem 
worden ze “gewoon geplukt”. Dit 
gaat ten koste van de huurders, 
de huren zijn gestegen en er is 
minder geld om te investeren. “Kijk, 
mensen die de corporaties niet 
nodig hebben, die redden zichzelf 
wel. Mensen die zich niet kunnen 
redden, moeten wel goede huisves-
ting hebben. Dat willen wij in dit land 

iedereen gunnen.” Het komt er op 
neer dat de opbrengst van drie of 
vier maanden huur nu naar het Rijk 
gaat. Bouwmeester: “Dat is eigenlijk 
wat huurders aan extra belasting 
betalen, zo moet je het zien.” 

De kredietcrisis en heffingen 
waren zware tijden
Het is dan ook begrijpelijk dat Truus 

Sweringa verzucht: “De krediet-
crisis en de heffingen, dat waren 
voor ons hele zware tijden.” Dat 
gold ook voor de bouwsector, het 
kabinet remde de investeringen in 
de bouw terwijl de corporaties nog 
de enige opdrachtgever waren die 
wel bouwden. Veel bouwbedrijven 
vielen om, bouwvakkers werden 
werkloos, jonge mensen wilden niet 
meer in de bouw werken. “Daar 
hebben we nog steeds last van. 
Door de crisis kwam de vraag naar 
nieuwe koopwoningen tot stilstand. 
Een aannemer ging pas bouwen 
als hij zeventig procent verkocht 

had, en mensen gingen pas kopen 
als ze hun huis verkocht hadden.” 
Daar kwamen dan nog eens de 
heffingen van het Rijk bovenop. OFW 
kon beperkt investeren  en koos 
ervoor de schaarse middelen te 
gebruiken voor het moderniseren 
van het bestaande woningbezit. 
“Hier stonden de huurders en de 
HBV sterk achter. Het bouwen van 

nieuwe sociale huurwoningen was 
niet mogelijk. Helaas moesten zelfs 
mensen bij het team Projecten 
ontslagen worden.”

Rekening houden met 
maatschappelijke 
veranderingen
Behalve met maatregelen van 
het Rijk moet OFW ook rekening 
houden met allerlei maatschap-
pelijke veranderingen, zoals het 
afnemen van het aantal kinderen 
per gezin en het groeiende aantal 
eenpersoonshuishoudens. Revet: 
“Toen ik nog voorzitter was, kon je 
ervan uitgaan dat een gemiddelde 
woning in Nederland een bezetting 
had van 2,3 inwoners per woning. 
Dat is nu minder dan twee. Voor 
dezelfde hoeveelheid mensen heb je 
dus meer woningen nodig. Maar die 
woningen moeten dan wel voldoen 
aan de wensen die de mensen 
hebben.” Dit betekent dat OFW 
meer variatie in haar woningenbe-
stand moet aanbrengen. 

Tour d’ Dronten door de HBV en OFW
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Wat heeft de toekomst in 
petto voor OFW? 

De gemeente Dronten is geen 
krimpgebied, maar in de afgelopen 
zeven jaar is de bevolking nauwe-
lijks gegroeid. Telde de gemeente 
eind 2012 40.470 inwoners, anno 
2019 zijn het er ongeveer 40.780. 
De vraag naar huizen nam wel toe 
doordat er minder mensen in een 
huis wonen. Hoe ziet de toekomst 
van Dronten eruit en wat heeft de 
toekomst in petto voor OFW?

Toekomstige woningen
Op dit moment heeft OFW voor het 
merendeel eengezinswoningen. 
Voor alleenstaanden en sommige 
oudere echtparen zijn zulke huizen 
soms te groot. Laura Bouwmeester: 
“Nu zijn we aan het kijken hoe we 
dat woningbestand zo langzamer-
hand kunnen veranderen, van 
alleen maar eengezinswoningen 
naar andere vormen van woningen: 
appartementen, seniorenwoningen, 
allerlei nieuwe vormen van wonen, 
enzovoort. Dat is wel de volgende 
opgave van OFW: hoe zorg je ervoor 
dat je dat eenvormige bestand 
omzet naar een bestand waar 
we veertig, vijftig jaar mee verder 
kunnen.”

Woningen voor alle generaties
Dit wil niet zeggen dat de oude 
eengezinswoningen die nog door de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpol-
ders zijn gebouwd straks allemaal 

tegen de vlakte gaan. Veel oudere 
inwoners van Dronten willen immers 
het liefst in hun eigen huis blijven 
wonen. Truus Sweringa: “Kijk eens 
om je heen. Gaan mensen echt 
wel op hun vijfenzestigste naar 
een seniorenappartement? Ik zie 
niemand dat doen.” De Rijksover-
heid wil ook dat ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen. 
Daar komt bij dat de “grijze golf” 
rond 2030 zijn piek zal bereiken en 
daarna zal afvlakken. Als OFW veel 
woningen bouwt die speciaal voor 
ouderen zijn bedoeld, ontstaat er 

na 2030 een overschot aan senio-
renwoningen. Een oplossing is het 
bouwen van levensloopwoningen. 
Dit zijn woningen die, met wat kleine 
aanpassingen, voor verschillende 
leeftijdsgroepen geschikt kunnen 
worden gemaakt. Revet zegt zelfs 
stellig: “Seniorenwoningen bestaan 
niet. Wel bestaan er voor ouderen 
geschikt zijnde woningen. Maar 
die kunnen ook geschikt zijn voor 
jongeren. Je zult veel meer moeten 
kijken naar woningen die voor alle 
generaties geschikt zijn.” 

Dronten goed alternatief?
Revet meent dat Dronten kan profi-
teren van de oververhitting van de 
woningmarkt. Mensen die in of nabij 
Amsterdam geen betaalbare woning 
kunnen krijgen, wijken momenteel 
uit naar Almere en Lelystad. Nu ook 
daar zo langzamerhand een tekort 
aan woningen ontstaat, is Dronten 
volgens Revet een goed alternatief, 
ook al dankzij de Hanzelijn. Boven-
dien zijn de huizenprijzen hier nog 
relatief laag. Je kunt in Dronten 
“meer huis voor je geld” krijgen 
dan in of rond Amsterdam. Laura 
Bouwmeester vraagt zich echter af 
of Dronten actief moet proberen 
mensen uit het westen naar de 
gemeente te halen: “Mensen van 
buiten zijn welkom. Maar je hebt 
gezien wat er in Lelystad is gebeurd, 
al weer een aantal jaren geleden: Huurders in gesprek met directeur bestuurder Truus Sweringa over langer zelfstandig wonen.
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Meer verhalen?

Ter ere van ons 50-jarig jubileum 
hebben we een boek gemaakt. Dit 
boek geeft ons zicht op een bijzon-
dere geschiedenis over wonen 
in een nieuwe gemeenschap. Er 
staan verhalen in over de opbouw 
van een nieuwe samenleving en 
de rol die OFW hierin speelde en 
nog steeds speelt. Wilt u ook een 
exemplaar ontvangen? Kom bij ons 
langs (op=op).

50 jaar OFW - Verhalen uit de afgelopen 50 jaar

Lelystad ging bouwen en mensen 
die in Amsterdam een uitkering 
hadden, werden verwezen naar Lely-
stad, waardoor Lelystad een heel 
arme stad geworden is. Ik vind dat 
je moet bouwen voor mensen met 
lage inkomens, maar ook dat je niet 
de hele wereld binnen moet halen, 
omdat je dan als corporatie, en 
ook als gemeente, op een gegeven 
moment met lege handen staat.” 
OFW bouwt vooral voor de vraag 
van de inwoners uit de gemeente 
Dronten en werft dus niet actief 
elders. 

Voorzieningenniveau
Bouwmeester begrijpt dat de 
gemeente Dronten wil groeien, 

ook al om het voorzieningenniveau 
in stand te houden en leegstand 
tegen te gaan. De achteruitgang in 
het winkelaanbod is in Dronten een 
probleem. In Swifterbant en Bidding-
huizen speelt dit misschien nog wel 
sterker. Ooit waren er plannen om 
rondom Dronten tien kleine dorpen 
te bouwen. Uiteindelijk zijn maar 
twee van die dorpen er gekomen. 
Achteraf gezien zijn dit er misschien 
nog wel te veel. Jan de Graaf: “Wij 
hadden Dronten als agrarische kern 
moeten hebben, Swifterbant had 
er niet moeten komen, en Bidding-
huizen had aan het water moeten 
liggen, net als Zeewolde.” 

Meer werkgelegenheid
Om de groei van Dronten te stimu-
leren, is het volgens Bouwmeester 
van groot belang dat de werkge-
legenheid toeneemt. Als er werk 
is, komen de mensen vanzelf. Dit 
was in 1969 al zo en dat is anno 
2019 niet veranderd. De geplande 
uitbreiding van Vliegveld Lelystad 
zou voor meer werkgelegenheid 
kunnen zorgen. In dat geval zouden 
er in Dronten voor een deel van de 
nieuwe inwoners sociale huurwo-
ningen moeten worden gebouwd. 
De Graaf zegt: “Dat kan OFW best 
aan.”

“Over 5 jaar kan het weer 
helemaal anders zijn”
Hoe de woningmarkt in de 
gemeente Dronten zich zal ontwik-
kelen, is anno 2019 dus onduidelijk. 
Mario Ehlting, die al vijftig jaar in 

Dronten woont, zegt: “Over vijf jaar 
kan het weer helemaal anders zijn. 
Die golfbewegingen hebben we altijd 
gehad. Je kunt de toekomst plannen, 
maar er kan zo een oorlogje tussen 
komen, want wie weet hoeveel gekke 
mensen er in de wereld rondlopen? 
Dan is alles weer anders.” Daar 
zit een kern van waarheid in: de 
toestroom van vluchtelingen uit 
Irak en Syrië is immers een relatief 
recent en onverwacht verschijnsel. 
Ook de economie is een onvoor-
spelbare factor. Truus Sweringa: “Nu 
is de bouwmarkt compleet over-
spannen, de prijzen rijzen de pan 
uit. Voor een prijsdaling ben je weer 
afhankelijk van de vraag of er een 
crisis komt of niet. Als je in je beleid 
hierop inspeelt is dat speculeren en 
dat mag niet, maar die crisis komt er 
vast wel weer een keer. De Westerse 
economie kan niet permanent door-
groeien want dan eten we gewoon 
de hele aarde op.”

Bedienen van primaire 
doelgroep
OFW concentreert zich op het 
bedienen van de primaire doel-
groep: de mensen die niet zelf in 
hun woonruimte kunnen voorzien. 
Deze sociale doelstelling blijft 
bepalend voor de toekomst van 
OFW, verzekert Truus Sweringa: “Die 
doelstelling is er altijd geweest en 
blijft ook altijd.”

Uitreiking jubileumboek. ©Klaas Eissens



 

  

   WAT LEVEREN 
ZONNEPANELEN MIJ OP?

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

De meeste woningen van OFW hebben 10 zonne-
panelen. Dat past het beste bij het gemiddelde huis-
houden. In dat geval is de gemiddelde energiebesparing 
per jaar ongeveer € 500,- per huishouden. Dat is geld 
dat u niet hoeft te betalen aan uw energieleverancier, 
omdat u die stroom via uw panelen opwekt. Wel betaalt 
u servicekosten voor de panelen.

Wat leveren 10 panelen op?
Een rekensom, per maand bij 10 zonnepanelen:
-  U bespaart € 44,- aan gemiddelde energieopbrengst  
 (bij uw energiebedrijf).
-  U betaalt € 22,- servicekosten (aan OFW). 
=> U bespaart dus het verschil: netto € 22,- per maand. 

Bij storing direct actie
Zodra de zonnepanelen op de woning zijn gemonteerd, 
meldt installatiebedrijf Nooter u aan bij Sunny Portaal en 
de slimme-meterportaal. Van beide systemen ontvangt 
u een e-mail om zich aan te melden. Nooter kan dan 
24 uur per dag meten of uw zonnepanelen goed 
werken. Is de werking niet optimaal, dan belt Nooter u 
op om een afspraak te maken voor een monteur, die 
de installatie nakijkt. 

De opbrengst van zonnepanelen verschilt per huishouden. 
Belangrijkste factoren zijn de gezinssamenstelling, leefwijze, 
energiegedrag, energieverbruik en weersinvloeden. We zetten de 
opbrengsten en kosten voor u op een rijtje.

Verdien met teruglevering
Daarnaast kunt u nog meer besparen. Want de opge-
wekte energie die u zelf niet verbruikt, levert u via het 
stroomnetwerk weer terug aan uw energieleverancier. 
Hoeveel u per teruggeleverde kWh (kilowattuur) krijgt, 
verschilt per energieleverancier. Dat kunt u terugvinden 
op het leveringsoverzicht. Of u kunt dit dagelijks digitaal 
inzien en volgen via Sunny Portaal, de SMA-omvormer 
en door het slimme-meterportaal.

Besparing smaakt naar meer
Als gebruiker van zonnepanelenenergie kunt u dus 
goed in de gaten houden, hoeveel energie u opwekt 
en hoeveel u verbruikt. Er is niks leuker dan de jaaraf-
rekening te ontvangen, met het bedrag hoeveel euro 
u terugkrijgt van uw energieleverancier. Veel huur-
ders worden zich daardoor nog meer bewust van hun 
verbruik. Het is voor velen een uitdaging om nog meer 
te gaan besparen.

Kijk op onze website www.huurdersbelangenvereniging.nl 

onder de link ‘Tips’ voor handige informatie bij uw energiever-

bruik. De HBV helpt u graag om er warmpjes bij te zitten!

De HBV wenst u alvast fijne feestdagen en een gezond, 
energiezuinig 2020!

Huurders Belangen Vereniging 
Postbus 193 
8250 AD Dronten
06 - 38 34 81 87
www.huurdersbelangenvereniging.nl
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OFW heeft een bijzondere geschie-
denis. Dronten is echt een uniek 
gebied om voor te mogen werken. 
Dat realiseren we ons lang niet 
altijd. In ruim 50 jaar is een gemeen-
schap ontwikkeld waar mensen 
graag wonen en betrokken zijn. 
Waar eerst alleen water was, kwam 
een leeg gebied met veel riet. Nu 
is er een bloeiende samenleving. 
Inwoners zijn bereid om met elkaar 
de schouders eronder te zetten en 
staan open voor vernieuwing. Wij 
zijn trots dat wij hier al 50 jaar aan 
mee hebben mogen bouwen. En wij 
voelen ons rijk met zoveel betrokken 
mensen en organisaties!

WoonDroom; 
Hoe wonen we in de 
toekomst?

Zo’n 100 leerlingen van basisscholen 
Aan Boord, De Flevosprong, De Klim-

boom en Christiaan Huygens streden 
voor de wedstrijd WoonDroom. 
Een wedstrijd waarbij ze werden 
uitgedaagd na te denken over het 
wonen in de toekomst. Wij lieten ons 
natuurlijk graag inspireren. 

Werken in groepjes
In groepjes met een eigen 
bedachte naam, werkten de leer-

Vrijdag 1 november vierden we het 50-jarig bestaan van OFW. We startten 
de dag met de finale van de wedstrijd WoonDroom. Geweldig om zoveel 
kinderen te zien bouwen aan het wonen in de toekomst. In de vorm 
van een symposium deelden we herinneringen en keken we naar de 
toekomst. We reikten ons jubileumboek uit en natuurlijk was er ook een 
moment van gezellig borrelen. Wij hebben erg genoten, u ook? 

TERUGBLIK JUBILEUMVIERING

”Wij voelen ons rijk met zoveel betrokken mensen”

lingen aan de bouwwerken van de 
toekomst, ondersteund door échte 
vakmannen. Wat je bedenkt, verreist 
vakmanschap om in een constructie 
te zetten. Vier servicemedewerkers 
van OFW stonden daarom klaar om 
de leerlingen te helpen. 
Wilt u de bouwwerken bekijken? 
Ga dan naar onze website: 
ofw.nl/woondroom

http://ofw.nl/woondroom
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De jury; Blij met alle mooie 
ontwerpen
De bouwwerken werden beoordeeld 
door een jury, bestaande uit: vervan-
gend burgemeester Roelof Siepel, 
architect Anton Brink en Truus 
Sweringa. Zij keken niet alleen naar 
het beste ontwerp/de beste tech-
niek, maar ook hoe de leerlingen 
samenwerkten en naar creativiteit. 
Dat wonen niet ophoudt bij de 

voordeur, dat zag de jury terug in de 
bouwwerken: “We zijn heel trots dat 
jullie naast een huis ook duurzaam-
heid en zelfvoorzienend zijn belang-
rijk vinden. Jullie zijn de generatie 
van de toekomst. Zulke huizen 
moeten wij dus bouwen.”, aldus 
juryvoorzitter Roelof Siepel.

De winnaars
De prijs voor ‘Het beste ontwerp’ 

werd uitgereikt aan het groepje 
Woonconcurrentie van Christiaan 
Huygens. Ohno! van De Flevosprong 
ging er vandoor met de prijs voor 
‘De meeste creativiteit’ en MoonGirls 
van Aan Boord won de categorie ‘De 
beste samenwerking’.

Symposium; 
Bouwen aan leven en 
wonen in Dronten

Tijdens het symposium wilden wij 
u en onze andere gasten graag 
inspireren met een lezing van Jan 
Rotmans, hoogleraar transitiekunde 
en duurzaamheid. Hij nam ons mee 
in de verandering in economie en 
samenleving. Wat betekent deze 
verandering?

Prachtig decor 
Speciaal voor OFW maakten leer-
lingen van Praktijkonderwijs Dronten 
van het Almere College het podium-
decor. Met een luid applaus werden 
de leerlingen en de docent hartelijk 
bedankt voor het maken ervan.
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Een verandering van tijdperk
“We leven niet in een tijdperk van 
verandering, maar in een veran-
dering van tijdperk.”, startte Jan 
Rotmans zijn verhaal. We zijn op 

Rotmans: “OFW is 
een pionier geweest 
in de energietransitie, 
haar woningbezit 
heeft nu al gemiddeld 
energielabel A.”

weg naar samenleving 3.0. We leven 
nu nog in een systeemwereld, maar 
gaan steeds meer naar een mens-
wereld. Een wereld, waarin aandacht 
en tijd, vertrouwen, ruimte, keuze-
vrijheid en kwaliteit van belang 
is. We willen meer zeggenschap 
over ons eigen pensioen, de zorg 
moet eenvoudiger en goedkoper 
en onderwijs meer op maat. Maar 
bovenal willen we alles persoon-
lijker, transparanter en meer lokaal. 

Chaos in ons land
Dat we nu in een verandering van 
tijdperk leven, is volgens Rotmans 
te merken aan de chaos in ons land, 
zoals de vele stakingen door het 
onderwijs, de landbouw en de bouw 
en de stakingen voor een beter 
klimaat. Mensen slaan veel meer 
de handen in een, dat is ook te zien 
in de flinke groei van burgerinitia-
tieven. Dit is een kans om dingen 
anders te gaan doen. “Lef, moed 
en leiderschap wordt gevraagd. 
Laat je niet tot slaaf maken van een 
systeem dat niet meer klopt. Er is 
behoefte aan verbindende leiders 

en mensen hebben een veilige 
omgeving nodig”, aldus Rotmans.

Verduurzaming moet 
10 keer sneller!
Jan Rotmans: “De klimaatdoelen 
gaan we niet halen. Misschien bent 
u verrast, ik niet. We zijn best aardig 
bezig, maar hoeveel moeten we nog 
realiseren om klimaatneutraal te 
zijn?” 

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid. 

Investering In jaren Nog te gaan

2.500

12.000.000 = gelijk aan 4.500 voetbalvelden
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Groei 10% per jaar

15.000

75.000

2.000

windmolens

zonnepanelen

gasloze woningen

elektrische auto’s

voetbalvelden

woningen per dag 
de komende 20 jaar

Jubileumboek: De Cultuur 
van het Avontuur 
Bij ons 50-jarig bestaan vinden wij 
het bijzonder om de geschiedenis 
vast te leggen. Dit deden we door 
mensen te interviewen die het 
wonen en het opbouwen van een 
samenleving hebben meegemaakt. 
De verhalen die hieruit zijn 
ontstaan, hebben we gebundeld 
in ons jubileumboek: De Cultuur 
van het Avontuur. Wij hopen dat 
iedereen een stukje herkent van de 
geschiedenis die wij met hen hebben 
beleefd. Nieuwsgierig? U kunt een 
exemplaar bij ons ophalen (hiervoor 
geldt wel: op=op).



OFW Vizier is een uitgave van OFW. 
Niets in deze uitgave mag worden 
overgenomen en/of op enige wijze 
worden gereproduceerd zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.
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Duurzaam goed wonen; 
een actueel thema
Onder leiding van dagvoorzitter 
Marijke Roskam werd gesproken 
over het thema ‘Duurzaam goed 
wonen’1. Een thema van nu, maar 
dat al vanaf 2000 de focus heeft 
van OFW. Belangrijke vervolgstap 
is het activeren van consumenten. 
Hiervoor zetten Natuur en Milieu 
Federatie Flevoland (NMFF) en OFW 
samen de campagne ‘Ontdek je lek’ 
op (meer over de campagne leest u op 
pagina 4 en 5 van deze OFW Vizier). 
Gedeputeerde Fackeldey is blij met 

Een cadeau van en voor huurders 
Blij verrast werden we met een cadeau van de Huurders Belangen Vereniging 
(HBV). De HBV schonk maar liefst € 2.000 aan het Leefbaarheidsfonds van OFW. 
“Een cadeau van en voor huurders.”, aldus de HBV. Ook van andere organisaties 
en personen ontvingen we een schenking voor het Leefbaarheidsfonds. We 
zijn hier heel blij mee, want een cadeau voor onze huurders (u), is het mooiste 
cadeau wat men ons kan geven! Meer over het Leefbaarheidsfonds van OFW, 
leest u op: ofw.nl/leefbaarheidsfonds.

deze campagne: “Mensen moeten 
elkaar de voordelen van energiebe-
sparing laten zien, dat werkt stukken 
beter!” Dat vindt ook tafelgast 
Claudia van Loveren: “Het is belang-
rijk dat mensen zelf bewust zijn en 
initiatieven nemen.”

De inclusieve samenleving; 
een grote uitdaging
Het volgende thema was ‘De inclu-
sieve samenleving’2. Als het gaat 
om inclusiviteit is de bestrijding van 
eenzaamheid belangrijk. Dat vindt 
ook wethouder Peter van Bergen. 

1. Deelnemers aan tafelgesprek: Gedeputeerde 
Jop Fackeldey, Vera Dam (directeur Natuur 
en Milieu Federatie Flevoland), Claudia van 
Loveren (voorzitter HBV) en Marco Kersing 
(manager Vastgoed OFW)

2. Wethouder Peter van Bergen, Aukje Reinders 
(voorzitter Raad van Bestuur Coloriet), Ron van 
Eeden (directeur Markt bij Kwintes) en Nathalie 
Crone (manager Wonen OFW).

De gemeente Dronten heeft samen 
met twee burgerinitiatieven de 
lokale coalitie ZamenEen opgezet: 
“Eenzaamheid loopt dwars door 
de samenleving en iedereen kan 
hierop een ‘steentje’ bijdragen. Het 
gaat om verbinding, om het besef 
dat sociaal contact net als eten en 
drinken tot de basisbehoeften van 
de mens behoort.” “OFW is er voor 
alle huurders.”, gaf manager Wonen 
Nathalie Crone aan. “De zorgtaak kan 
OFW echter niet overnemen, daarom 
is een goede samenwerking van 
belang.” Een mooi voorbeeld is het 
toekomstig Multifunctioneel Centrum 
(MFC) met 30 huurappartementen in 
Swifterbant, waarbij ontmoeting en 
verbinding centraal staan.

http://ofw.nl/leefbaarheidsfonds
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Ons kantoor is tijdens de feestdagen 
op de volgende dagen gesloten:

woensdag 25 december 2019
donderdag 26 december 2019
vrijdag 27 december 2019 
woensdag 1 januari 2020

Ons kantoor is op de volgende 
dagen om 16.00 uur gesloten:

donderdag 5 december 2019
dinsdag 24 december 2019
dinsdag 31 december 2019

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 
KANTOOR MET DE FEESTDAGEN

In de vorige Vizier stonden twee onjuistheden die we bij deze rectificeren. 

In het artikel “Mechanische ventilatie, dat lucht op!” stond dat Feenstra contact met u opneemt als uw 
mechanische ventilatie toe is aan de tweejaarlijkse controle. De controle van Feenstra is niet tweejaarlijks maar 
vierjaarlijks. 
Bij het artikel “Smurfendorp krijgt blauwe pannen en groene energie” staat dat de verwarmingsinstallatie 
en ventilatie bij de smurfendorpen in Biddinghuizen ook worden gemoderniseerd. Het geldt echter alleen voor 
woningen in Swifterbant. 

RECTIFICATIES VORIGE UITGAVE

Voor de vierde keer organiseren MDF Buurtbemiddeling, de gemeente 
Dronten en OFW de “Beste Buur van Dronten” verkiezing voor de inwo-
ners van Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Verdient uw buur extra 
waardering voor het zijn van een goede buur? Bijvoorbeeld, uw buur 
helpt u met de dagelijkse boodschappen, zet uw vuilcontainer aan de 
weg of uw buur staat altijd wel klaar om even op uw kinderen te passen?  
Nomineer hem/haar dan voor deze verkiezing. Stuur een duidelijke 
motivatie voor uw nominatie voor 1 januari 2020 per e-mail naar Wendy 
Rademakers (MDF) buurtbemiddeling@mdflevoland.nl.

VERKIEZING “BESTE BUUR VAN 
DRONTEN (2019)” 

Spoed, dat niet 
tot de volgende 

werkdag kan wachten? 
Bel dan het 

spoednummer: 
(0320) 25 71 57.

mailto:buurtbemiddeling@mdflevoland.nl

