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De servicemedewerkers 
vertellen over hun werk

Tips om veilig en warm de winter door te komen
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SAMEN VOOR 

EEN NOG BETER, 
MOOIER EN 

LEUKER 2023!



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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2 VAN DE DIRECTEUR BESTUURDER

• We stopten veel tijd in het 
goed wegwijs maken van 
de bewoners van onze 
nieuwe woningen aan de 
Lijzijde en Het Palet in 
Dronten. 

• En, goed contact begint natuurlijk met je netjes 
voor te stellen. Dat deden onze teams de 
afgelopen keren in de Vizier. Deze keer is het de 
beurt aan ons serviceteam. Het OFW- team dat 
het meeste bij u thuis komt. 

Ik hoor regelmatig terug van huurders en partners 
dat dit gezien en gewaardeerd wordt. In 2023 gaan 
we hier dus zeker mee door!

Meer woningen toevoegen. 
Het woningtekort loopt op en daarmee 

ook de wachtlijsten. De wachttijden bij OFW 
zijn nog steeds veel korter dan in veel andere 
delen van Nederland, maar ook in Dronten zijn 
meer betaalbare huurwoningen nodig. We gaan 
daarom voor meer nieuwbouw. 

• In 2022 hebben we al een mooi resultaat 
behaald: 2 nieuwe woongebouwen aan de Lijzijde 
in Dronten. Hiermee is het aantal betaalbare 
huurwoningen in Dronten voor het eerst in lange 
tijd toegenomen. 

• Om meer woningen te kunnen verhuren, hebben 
we in 2022 ook minder huurwoningen verkocht. 

Beste huurder,

De winter komt er aan. De dagen worden korter en 
donkerder. Bladeren vallen van de bomen en dieren 
maken hun verblijf winterklaar. Het is van nature het 
moment in het jaar om los te laten, stil te staan en 
afstand te nemen. Vanuit rust plannen maken (goede 
voornemens!). Om daar in het nieuwe jaar met 
energie mee aan de slag te gaan. 

OFW heeft de afgelopen tijd gewerkt aan haar 
jaarplan voor 2023. Daarbij hebben we goed gekeken 
waar we staan en waar we de komende tijd (verder) 
mee aan de slag willen. Ik neem u graag mee in onze 
“goede voornemens” voor 2023. 

Meer in contact met onze 
huurders. De afgelopen jaren mochten 

woningcorporaties volgens de regels minder 
doen aan de leefbaarheid in buurten. Dat is sinds 
vorig jaar gelukkig aangepast. OFW wil zich graag 
meer laten zien in de buurt. Wij geloven dat goed 
en direct contact met onze huurders bijdraagt 
aan een goede dienstverlening. We zijn daar in 
2022 al op verschillende manieren mee bezig 
geweest. 

• We organiseerden buurtinventarisaties en 
“doe-dagen” en gingen de markt op voor ons 
nieuwe ondernemingsplan. 

GOEDE 
VOORNEMENS
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Ook de komende jaren zullen we minder 
woningen verkopen. 

• Om deze groei vast te houden, werken we 
hard aan verschillende bouwprojecten. In 2023 
verwachten we dat het MFC in Swifterbant klaar 
is en hopen we te starten met de bouw van 
Praktijkschool/Gemengd wonen en Flexwonen 
in Dronten. Het gaat in totaal om 120 tot 150 
huurwoningen.

Doorgaan met verduurzamen. 
OFW-woningen zijn gemiddeld een van de 

energiezuinigste woningen van Nederland. We 
hebben daarom getwijfeld om de verduurzaming 
van onze woningen tijdelijk stop te zetten, zodat 
we ons vol op nieuwbouw kunnen richten. Omdat 
het milieu maar zeker ook uw portemonnee 
(energiecrisis) op dit moment anders vragen, 
hebben we besloten door te gaan met 
verduurzamen. 

• De komende jaren gaan we aan de slag met 
ongeveer 400 woningen uit jaren ’70/begin jaren 
’80. We gaan zelfs een stapje verder dan met 
onze eerdere verduurzamingsprojecten. Zo 
zorgen we er voor dat de woningen ook beter 
tegen wisselend weer kunnen (klimaatadaptief 

zijn). Denk bv. aan (extreme) hitte of neerslag. 
• Woningen uit jaren ‘90/begin ’00 krijgen 

de komende jaren een warmtepomp en 
zonnepanelen.  Ook deze woningen kunnen 
daarmee van het gas af. In De Greente in 
Swifterbant voerden we in 2022 op deze manier 
het eerste project uit. 

Zo blijft OFW koploper in duurzaamheid. 

Dit alles krijgen we natuurlijk niet allemaal in een 
jaar voor elkaar. We zijn hier de komende jaren mee 
bezig. Ik besef me dat bij velen van u de nood nu 
hoog is. In deze Vizier daarom adviezen om kosten te 
besparen en de winter goed door te komen.  

Redt u het toch niet, blijf er dan niet mee zitten. 
Vraag hulp. Ik gun iedereen de ruimte, energie en 
middelen om mooie plannen te maken voor het 
nieuwe jaar!
Fijne feestdagen en een hele goede jaarwisseling 
gewenst!
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Binnen de afdeling Serviceonderhoud van OFW werkt een team van 10 
gemotiveerde en handige servicemedewerkers. Met onze servicebussen 
doorkruisen wij Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant om reparaties en klein 
onderhoud uit te voeren aan de woningen van OFW. Wij houden de woningen 
in een goede technische staat. Elke servicemedewerker van ons team is inzet-
baar voor elke klus. Schilderen, timmeren, tegelzetten of lekkages verhelpen, 
wij draaien onze hand er niet voor om. Dat geldt ook voor stucwerk, glas-
zetten, loodgieterswerk en elektroklussen. Soms specialiseert een mede-
werker zich op een bepaald gebied met een training of cursus, maar nieuwe 
kennis delen we altijd binnen ons team. Zo blijven we allemaal bij de tijd. Ons 
team wordt ingezet voor reparaties en klein onderhoud. Voor grootschalig 
(planmatig) onderhoud en renovaties schakelt OFW aannemers in.

Reparatie zelf inplannen
Wie een reparatie wil melden, kan dat op twee manieren doen. Via ‘MijnOFW’ 
op onze website kan elke huurder een reparatie melden en zelf inplannen. 
U kunt ook bellen met ons Klant Contact Centrum op (0321) 38 55 00. Uw 
melding wordt daarna in behandeling genomen door onze afdeling. Soms 
komt eerst een servicemedewerker of opzichter bij u langs om te kijken wat 
er precies moet gebeuren. Als ter plekke blijkt dat een klus groter of ingewik-
kelder is dan gedacht, wordt dit met u besproken. Er wordt dan vaak direct 
een vervolgafspraak met u gemaakt. De servicemedewerker doet dit via het 
plansysteem op zijn telefoon; hij kan zo ook een collega of een aannemer 
inschakelen. 

Altijd beschikbaar
De servicemedewerkers van OFW werken 4 dagen van 9 uur per week. 
Iedereen heeft een andere vrije dag, waardoor ons team op elke werkdag 
inzetbaar is. Buiten kantoortijden (dus ook in het weekend) kunt u spoedge-
vallen melden op nummer (0320) 257 157. Op www.ofw.nl onder ‘contact’, 
‘reparatieverzoek’ leest u voor welke reparaties u zelf een externe onder-
houdsdienst mag inschakelen.

MEDEWERKERS IN BEELD

WIJ ZIJN DE 
SERVICE
MEDEWERKERS

WAT MAA KT HET WERK LEUK VOOR MIJ?

Wim
We hebben een heel leuk team. 

En met ons werk helpen we de huur-
ders. Dat zorgt ervoor dat ik elke dag 

vol met energie naar m’n werk ga!

Op zoek naar nieuwe mensen
Wij kunnen in ons team nieuwe 
mensen gebruiken. Ben jij tech-
nisch aangelegd en kun je goed 
met mensen omgaan? Dan 
nodigen wij je uit om te solli-
citeren. Voor meer informatie 
kun je contact nemen met Sylvia 
Veenstra, Coördinator Onderhoud 
op telefoonnummer 0321-385543 
of stuur je c.v. met motivatie naar 
solliciteren@ofw.nl.
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WAT MAA KT HET WERK LEUK VOOR MIJ?

André                
Het geeft voldoening als je een 
reparatie hebt uitgevoerd en 

de bewoners met een glimlach 
achterlaat.Jaco 

Geen dag is hetzelfde. 
En ik vind het contact met de 

huurders leuk.

Gerwin 
Het werk is heel divers. Bij 

iedere werkbon is het weer een 
verrassing wat je gaat doen.
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Top 3 meest voorkomende reparatie meldingen:
1. Niet goed sluitende deuren en ramen.
2. Lekkende en niet goed werkende kranen.
3. Kleine herstellingen als loszittende of kapotte 

toiletbrillen en kapotte douchekoppen

TIP van de servicemedewerkers
Als een kitvoeg bij het aanrecht, bad, douche of 
wastafel zwart wordt, duidt dat vrijwel altijd op een 
lekkage. Meldt dit dan direct bij de OFW, dan blijft 
de vervolgschade beperkt.

Bijzondere verhalen van de werkvloer
1. Een bewoner had zich eens twee keer op één ochtend 

buitengesloten.
2. Erachter komen dat de afvoer van de wasmachine nooit 

aangesloten is geweest.
3. Een bewoner vroeg of we het voltage in de meterkast naar 

beneden konden brengen, want dat zou beter zijn voor het 
stroomverbruik.

4. Ik heb al eens een keuken geplaatst waar aan de linker- en 
de rechterkant een gaskookplaat geplaatst moest worden.

5. Tijdens een reparatie ben je vaak ook een luisterend oor. 
Mensen vertellen over hun situatie en voelen zich gehoord. 
Dat is best speciaal.
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Met de winter in aantocht geven we u graag een paar tips om 
de komende maanden warm en veilig door te komen. Ook 
vragen we uw aandacht voor een belangrijke controle van de 
elektriciteit in uw woning.

Lage druk cv kost onnodig energie
Controleer elke maand de druk in uw cv-ketel en vul 
water bij als dat nodig is. Bij een te lage druk, wordt 
het warme water niet goed rondgepompt en dat kost 
onnodig energie. De drukmeter zit bij de ketel. Houd de 
druk tussen de 1,5 en 2 bar.

Voorkom schade door vorst
De kosten van vorstschade aan waterleidingen zijn voor 
rekening van de huurder. Tap de  buitenkraan af en 
houd vertrekken waar waterleidingen lopen vorstvrij.

Goed zicht
Goed zicht rond de woning is in de donkere wintertijd 
extra belangrijk. Controleer daarom de werking van de 
buitenlamp en vervang zo nodig het peertje.

Afvoer schoonhouden
Overlopende dakgoten en verstopte afvoerpijpen 
kunnen overlast en schade veroorzaken. Houd ze 
daarom vrij van blad en andere rommel. Als u er zelf niet 
bij kunt, mag u bij een verstopping OFW bellen.

Tocht voorkomen
Bij tocht verliest u warmte en dat kost energie. Alle 
woningen van OFW hebben tochtstrippen bij ramen en 
buitendeuren. Als die strippen niet meer op hun plek 
zitten of niet meer goed aansluiten, kunt u dat melden 
bij OFW.

WINTERKLUSSEN

Controleer de aardlekschakelaar!
Bij de grote stroomstoring van 2 september is in 
meerdere woningen schade opgetreden. In een aantal 
gevallen heeft de zogenoemde aardlekschakelaar niet 
goed gewerkt. U kunt de werking van die schakelaar 
zelf controleren:
• De aardlekschakelaar (in de meterkast) herkent u 

aan het woord ‘aardlekschakelaar’.
• Naast de aardlekschakelaar zit een testknop met 

letter T (zie de afbeelding). 
• Als u deze knop indrukt, moet de schakelaar op ‘uit’ 

(naar beneden) springen. Alle stroom valt dan uit. 
• Zet de schakelaar daarna weer op ‘aan’ (omhoog). 

Na deze actie moet u klokken opnieuw instellen. 
Doe deze controle daarom bij de wisseling van 
zomertijd naar wintertijd en andersom.
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Na 22 jaar OFW gaat Alex van Doorn (63), manager Bedrijfsvoering, 
met pensioen. Eigenlijk voelt hij zich het meest thuis achter de 
schermen, maar nog eenmaal doet hij zijn verhaal over zijn werk, 
Dronten en OFW.

ALEX VAN DOORN 
  GAAT MET PENSIOEN

Wat heb je met wonen?
“Een van mijn eerste werkgevers was 
de Nationale Woningraad, wat nu 
brancheorganisatie Aedes is. Daar 
heb ik veel geleerd op financieel 
gebied, maar ook over de sociale 
woningbouw. Ik ben opgegroeid in 
een sociale huurwoning en weet dat 
fijne huisvesting niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is. Mijn motivatie 
was om te staan voor een goede 
en betaalbare woning. Ik vind het 
dan ook erg om te zien dat huur-
ders door de stijgende kosten in de 
problemen komen. Trek bij finan-
ciële problemen tijdig aan de bel bij 
OFW!”

Hoe komt dit terug in je werk?
“Mijn werk is niet direct zichtbaar 
voor huurders. Maar achter de 
schermen hebben we veel geregeld. 
Denk aan het financieel beleid en 
het organiseren van goed bestuur 

en toezicht. Overigens deed ik dat 
altijd samen met mijn team, waarop 
ik trots ben. En OFW staat er finan-
cieel gezond voor, met duurzame 
woningen. We hebben eruit gehaald 
wat erin zit.”

Ga je Dronten missen?
“Inmiddels ken ik Dronten beter 
dan mijn woonplaats Amersfoort, 
omdat ik hier veel contacten heb. 
Het mooie hier zijn de korte lijnen 
en de lokale binding: de mouwen 
opstropen en zaken regelen. Ik hou 
van die daadkracht.”

Hoe zie je de toekomst?
“Een uitdaging is het om voldoende 
nieuwe woningen te bouwen in 
combinatie met leefbaarheid. We 
zijn afhankelijk van overheden en 
bouwlocaties, maar we moeten als 
ontwikkelaar de regie daarin nemen. 
Samen met onze netwerkpartners, 

zoals de overheid, zorg en bouw 
kunnen we veel bereiken.”

En voor jezelf?
“Mijn vrouw en ik houden van reizen 
en fietsen en ik heb meer tijd voor 
de kleinkinderen. Daarnaast blijf ik 
op tijdelijke basis actief voor finan-
ciële opdrachten. Daarvoor vind ik 
het werk te leuk.”
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Gelukkig heeft de overheid vanaf volgend jaar een 
prijsplafond ingesteld en kan iedereen die op het sociaal 
minimum zit via de gemeente een vergoeding krijgen. 
We hopen voor u dat dit helpt. Zo niet, laat het op tijd 
weten. Er zijn meerdere instanties in Dronten, die u 
kunnen helpen!

Belangrijke tips om te 
besparen
Verwarming en warm 
water zijn samen de 
grootste kostenpost op je 
energierekening, ongeveer 
60%. Op verwarming en 
warm water kan je dan ook het meest besparen. 
1.  Zet uw verwarming op maximaal 19 graden
2.  Douche maximaal 5 minuten en laat niet onnodig 

water stromen
3.  Gaat u slapen? Zet de verwarming een uur voor die 

tijd op 15 graden (op 18 graden als u vloerverwar-
ming heeft)

4.  Niet thuis? Zet de verwarming een uur voor u 
weggaat op 15 graden (op 18 graden als u vloerver-
warming heeft)

We merken allemaal dat het leven duurder wordt. De 
dagelijkse boodschappen, kleding, benzine. Je moet 
overal meer voor betalen. Dat geldt misschien nog 
wel het meeste voor de energieprijzen (tenzij je nog 
een vast contract hebt). Wij geven u graag tips om de 
koude wintermaanden energiezuinig door te komen*.

HELP! HOE KOM IK 
DE MAAND ROND?

Ik kan alle rekeningen niet meer betalen
Lukt het u niet om alle rekeningen in de maand te 
betalen? Laat dat op tijd weten. OFW kijkt graag met u 
mee als het niet meer lukt om de huur te betalen. We 
kunnen een regeling treffen of u in contact brengen 
met:
- Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) 

voor budgetbeheer en het treffen van betalings
regelingen.

- Gemeente Dronten WMO, voor maatschappelijke 
ondersteuning.

OFW Vizier  |  december 2022
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* Dit artikel is geschreven aan de hand van onder andere tips van de Woonbond: www.woonbond.nl/energie/energie-besparen/energiebespaartips

Kijk ook eens op 
energie.steffie.nl. 

Steffie legt moeilijke dingen 
op een makkelijke manier 

uit, bijvoorbeeld over 
geldzaken. 

Neem een kijkje op 
steffie.nl.

1. Zet geen meubels voor de verwarming. Laat de 
warmte stromen.

2. Stel de cv-ketel zuinig in. Kijk in het instructieboekje 
voor uitleg. 

3. Doe gordijnen dicht als het donker wordt. Doe ze 
open als het licht is. 

4. Verwarm uw slaapkamer niet.

Slim 
verwarmen



 

1. Niet het gas afsluiten
 Blijf uw woning verwarmen. In koude huizen krijgt schimmel namelijk meer kans. Dit is erg 

slecht voor uw gezondheid.  
2. Gebruik kaarsen niet als verlichting
 Zet niet de hele woonkamer vol met kaarsen om je woning te verlichten. Naast gevaar voor 

brand, komt er veel fijnstof vrij. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Een paar kaarsen 
is natuurlijk geen probleem.

3. Gebruik geen kachels op petroleum, stroom, hout of gas
• Door het gebruiken van dit soort kachels ontstaat er meer gevaar voor brand in uw woning en 

koolmonoxidevergiftiging. Wanneer de verbranding niet meer volledig is door een verstopt of 
afgesloten afvoerkanaal kan er koolmonoxide terecht komen in de ruimte waar u verblijft.

• Elektrische kachels gebruiken heel veel stroom. Er moet namelijk meer stroom dan gas 
gebruikt worden om de ruimte te verwarmen. Uiteindelijk bent u dus duurder uit met een 
elektrische kachel. 

4. Sluit ventilatieroosters niet
 Het belangrijk om uw woning goed te ventileren. Doet u dit niet, dan is er meer kans dat er 

schimmels in uw woning komen. Dat is niet goed voor uw gezondheid.
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1. Gebruik de juiste pit: Een kleine pit onder een 
kleine pan, een grote pit onder een grote pan.

2. Kook met de deksel op de pan
3. Lucht verwarmen kost veel energie. Verwarm 

de oven niet langer voor dan nodig.
4. Water verwarmen kost veel energie. Kook niet 

meer water dan nodig is.

1. Gebruik de eco-stand van de vaatwasser en 
 wasmachine en was op een lage temperatuur. 
2. Was minder vaak en met een volle machine. 
3. Let op apparaten die veel stroom gebruiken. 
4. Laat geen lichten branden op plekken waar je niet bent.
5. Zet je apparaten uit, niet alleen op stand-by

Wist je dat je via 
het Energieloket Dronten 

je graag verder helpt om te 
besparen? Kijk eens op: 

ofw.nl/gebruik-
energie-slim

Je leest meer 
bespaartips in het 
huishoudboekje 

‘Besparen doe je zo!’ 

op onze website: 

www.ofw.nl/gebruik-
energie-slim 

Slim 
koken

Slim
stroom 
gebruiken

Kijk ook eens op de 
website van het netwerk 

Burgers in de knel: 
indeknel.meersamen.nu. 

Op deze website vind je een 
overzicht van instanties die 

hulp kunnen bieden. 
Of ga naar een van de 

wijknetwerken in Dronten, 
Biddinghuizen of Swifterbant.

Dit
kunt
u
beter
niet
doen!

Huishoudens met een 
inkomen op of net boven het 
sociaal minimum kunnen een 
eenmalige energietoeslag van 

€ 1.300 krijgen van de 
gemeente Dronten. Heeft u 

deze toeslag niet ontvangen? 
U kunt de toeslag nog tot 
en met 31 december 2022 

aanvragen via www.dronten.nl.



 

  

WAT MAG IK VERANDEREN 
IN MIJN WONING?

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Iedereen heeft zo z’n ideeën over het verbeteren van het woon
genot, in en rond de woning. Maar régels zijn voor íedereen 
hetzelfde. Wat mag je zonder toestemming in en rondom de woning 
eigenlijk veranderen of aanbrengen?

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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In uw woning iets verbouwen?
Stel dat u in uw woning een grote verandering wilt, zoals 
een deur dicht maken of muur verwijderen. Dan moet 
u eerst een ZAV-aanvraag doen bij OFW via een formu-
lier op www.ofw.nl (zoek naar ZAV). ZAV betekent: Zelf 
Aangebrachte Voorziening. Soms is namelijk eerst een 
inspectie of aanvullende informatie nodig. Dit hoor of 
lees je binnen vijf werkdagen. Het definitieve antwoord 
wordt altijd schriftelijk medegedeeld.

In uw tuin iets bouwen?
Als u een schuurtje of overkapping in de tuin wilt 
plaatsen, moet u ook een ZAV-aanvraag doen. Daar-
naast moet u toestemming hebben van de gemeente. 
Dat kunt u doen via een check op www.dronten.nl (en 
zoek naar Omgevingsvergunning). Het stappenplan 
geeft direct aan wat mogelijk is. Dat voorkomt later 
problemen. 

Toestemming schuur/overkapping?
OFW gaat met de ZAV in uw tuin akkoord, als:
• u een complete ZAV-aanvraag gedaan heeft (met een 

schets van het plan).

•  de ZAV voldoet aan Rijks-wetgeving en de gemeen-
telijke verordening. Op de volgende websites vindt u 
de voorwaarden:

 o www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/
home

 o www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregel-
geving/inhoud/checken-of-vergunning-nodig-
is-voor-ver-bouwen/vergunningvrij-bouwen-en-
verbouwen

• het bouwwerk vakkundig en volgens wet- en regelge-
ving wordt aangebracht.

Onderhoud aan schuur/overkapping
- Het onderhoud is voor de huurder.
- Doet u geen onderhoud, dan kan OFW u hierop 

aanspreken.
- Moet de ZAV (tijdelijk) worden verwijderd voor 

(gevel)onderhoud van uw woning? Dan moet u deze 
op eigen kosten verwijderen en eventueel terug-
plaatsen.

Bij einde huur
- U moet de ZAV verwijderen en gaten in metselwerk 

of kozijn herstellen.
- U moet beschadigingen aan houtwerk herstellen en 

schilderen.
- U mag de ZAV ook overdragen aan de nieuwe 

huurder.

http://www.huurdersbelangenvereniging.nl
http://www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home
http://www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen/vergunningvrij-bouwen-en-verbouwen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen/vergunningvrij-bouwen-en-verbouwen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen/vergunningvrij-bouwen-en-verbouwen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen/vergunningvrij-bouwen-en-verbouwen
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In de tuin is nu alles in rust. Toch is er altijd wel wat 
te doen. Paul Steur en Geert Kotterink van Donker 
Groen geven tuintips voor de winter.

IN ELK SEIZOEN EEN 
KLUS IN DE TUIN

“Wie graag een nette tuin wil, 
kan de graskanten afsteken en 
de afgestorven plantendelen uit 
de perken verwijderen”, begint 
Paul zijn verhaal. “Maar zelf zie 
ik in de winter liever een beetje 
rommelige tuin waar nog wat dode 
takken, blaadjes en stengels liggen. 
Insecten, vogeltjes en egels kunnen 
daar schuilen en vinden er vaak 
ook nog wat voedsel. En planten-
resten beschermen de bodem 
tegen dichtslaan door neerslag.” 
Blad verwijderen van het gazon 
vinden de hoveniers trouwens wel 
een goed idee. Anders kan het gras 
verstikken en krijgt het geen licht. 
Behalve met een grashark of blad-
blazer, kan blad ruimen ook prima 
met de grasmaaier met opvangbak. 
“Gras maaien kan zolang het groeit”, 
zegt Geert. “Met de zachte winters 
van de laatste jaren, is maaien in 
november al geen uitzondering 
meer.”

Kleur in de tuin
Wie ook in de winter graag wat 
kleur in de tuin of op het terras wil, 
heeft verschillende mogelijkheden. 

“Winterviooltjes kent iedereen, maar 
er is veel meer keuze”, vertellen de 
hoveniers. “Sierkool is er in diverse 
kleuren en kan vorst verdragen. 
Kerstrozen zijn er ook in heel veel 
soorten en kleuren. Ga maar eens 
kijken bij een tuincentrum. En 
bollen planten kan ook nog prima in 
december. Dan heb je in het vroege 
voorjaar weer wat kleur in de tuin.” 
Ook snoeien kan vaak prima in 

het winterseizoen. “Schurende en 
overhangende takken wegknippen 
is altijd goed”, weet Paul. “Vlinder-
struiken en rozen kun je nu tot de 
helft terugknippen; in maart of april 
snoei je ze terug tot de gewenste 
lengte. Heggen moeten voor het 
invallen van de winter geknipt zijn. 
En voor alle snoeiklussen geldt: niet 
doen bij vorst.”

TIPS VAN DE HOVENIER
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Tijdens de koffie met gebak kwamen de verhalen los. 
Vlak daarvoor hadden de kinderen van de grondleggers 
van De Regenboog de panelen onthuld die hun vaders 
in 1985 als eerste steen op hun plek hadden gemet-
seld. Lans van Tamelen kreeg eind jaren ’70 met zorg 
te maken toen zijn vrouw na een ongeval blijvend zorg 
nodig had, vertelt dochter Astrid. “Maar in die periode 

groeide ook het besef dat er in Dronten nog geen 
goede woonvorm voor senioren was. Als je niet meer op 
jezelf kon wonen, moest je naar een plek in een andere 
gemeente. Die mensen vielen in een zwart gat.”

Nieuw concept
Van Tamelen vond in Eelse Bies een medestander in 
het streven om in Dronten een woonzorgcentrum 
voor senioren op te richten. Deze polderpionier was 
net als Van Tamelen sociaal zeer betrokken. Bies zat in 
het bestuur van de toenmalige woningbouwvereniging 
‘Oostelijk Flevoland’. Samen met de stichting Beschut 
Wonen Dronten werkten Bies en Van Tamelen hun 
plannen verder uit. Hun ideeën waren voor die tijd 
best modern. Astrid: “Vader vond dat je ouderen niet 
moest wegstoppen. Je moest ze een plek gunnen in het 
hart van de samenleving. Iedereen moest er welkom 
zijn en het centrum moest meer bieden dan alleen 
ouderenzorg.” Het kostte uiteindelijk acht jaar inzet en 
volhouden voordat De Regenboog er stond. “Maar als 
onze vader iets in z’n hoofd had, ging hij er voor de volle 
100% voor”, herinnert zoon Roland zich. 
Nog voordat het gebouw in 1985 klaar was, kwam de 

DUBBEL INTERVIEW

Na lange afwezigheid is de eerste ‘steen’ van woonzorgcentrum 
De Regenboog sinds 8 november weer ‘thuis’. Hij werd feestelijk 
onthuld door kinderen van de grondleggers. Een verhaal over 
gedreven mensen en veel toeval.

DE REGENBOOG 
HEEFT Z’N EERSTE 
‘STEEN’ TERUG!
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heer van Tamelen te overlijden, notabene tijdens een 
vergadering over De Regenboog. De heer Bies kon de 
opening wel zelf meemaken, maar heeft niet meer in 
De Regenboog gewoond. Zijn vrouw verhuisde na zijn 
overlijden wel naar het gebouw.

De reis van de stenen
De omzwervingen van de eerste stenen van De Regen-
boog zijn niet meer precies terug te halen, bleek na de 
onthulling op 8 november. Vast staat dat ze het veld 
moesten ruimen bij een verbouwing in de periode 
2009-2010. “Maar daarvoor hadden ze ook al op een 
andere plek gehangen”, weet Grietus Bies stellig en hij 
laat een foto zien. Grietus was samen met zijn broers 
Eelse, Herman en Harm aanwezig bij de onthulling. 
Na de verdwijning in 2009 nam het toeval het over. 
De vrouw van Roland van Tamelen ging werken in De 
Regenboog. Toen hij haar daar een keer ophaalde zag 
hij dat de stenen verdwenen waren. Hij zocht contact 
met de directie die een zoektocht startte. Johan Alkema 
van zorgorganisatie Coloriet, wist de panelen te vinden 
en schonk ze aan Roland van Tamelen. 
Jaren later, bij de opening van de appartementenge-
bouwen naast de WoonArk raakte Noek Pouw, directeur 
van de OFW, in gesprek met Herman Bies die hem vroeg 
waar de eerste stenen gebleven waren. Er volgde een 
nieuwe zoektocht die, alweer via Johan Alkema, leidde 
naar Roland van Tamelen. De rest is geschiedenis. 

Geen kapsones
Na de onthulling vertellen de gebroeders Bies en Astrid 

en Roland van Tamelen met zichtbaar plezier (en een 
snufje trots) over hun vaders. “Pa was trots op ons en 
op wat hij bereikt had. Maar hij had geen kapsones”, vat 
Grietus Bies het samen. “Als kinderen zijn wij trots op 
wie hij was”, zegt Astrid van Tamelen. “Hij kon heel goed 
luisteren maar vroeg nooit zelf om aandacht. Hij vond 

het vooral belangrijk dat er een centrum kwam zoals hij 
voor ogen had.”
De kinderen van Bies en Van Tamelen hebben elkaar 
tot 8 november nooit gekend. Maar tijdens het laatste 
kopje koffie blijkt dat Roland jarenlang zakelijk klant was 
in de ijzerwinkel van Bol aan de Noord waar Herman 
Bies achter de toonbank stond. En dan ontdekken ze 
ook nog dat de ouders van beide gezinnen in dezelfde 
periode aan de Espelerlaan in Emmeloord hebben 
gewoond. Dat kan toch geen toeval zijn….
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Het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Swifterbant krijgt aan de 
buitenkant langzaam vorm. Maar hoe zorgen alle gebruikers ervoor dat 
het gebouw ook echt ván en vóór hen voelt? Omgevingsmanager Suze 
Teunissen van gemeente Dronten helpt daarbij.

Wat hopen jullie te bereiken?
“Onze opdracht is om ervoor te 
zorgen dat de vijftien organisaties 
en vrijwilligersverenigingen zo goed 
mogelijk naast en met elkaar gaan 
samenwerken. Dat de gebruikers-
ruimte vóór en dóór Swifterbant is 
en dat het een fijne ontmoetingsplek 
voor alle dorpelingen wordt.”

Hoe doe je dat?
“Door met die organisaties daarover 
tot concrete samenwerking te komen. 
Dat doen we in sessies waarbij we 
ongeveer eens per twee maanden 
bij elkaar komen. Dan bespreken we 
welke zaken in de inrichting en samen-
werking zij belangrijk vinden voor hun 
bezoekers, leden, bewoners of gasten.”

Waar kun je aan denken?
“De communicatie naar de bevol-
king toe, doe je dat in een geza-
menlijke huisstijl? Denk ook aan het 
beheer: hoe regel je de ontvangst en 
schoonmaak? En we hopen dat ze 
de samenwerking gaan vinden. Het 
zou mooi zijn als er een gezamenlijke 

 activiteitenkalender is waarop bezoe-
kers kunnen zien wat er allemaal te 
doen is.”

Groeit er iets moois in het dorp?
“Ja, sommige organisaties leren elkaar 
nu goed kennen. In het MFC kunnen 
ze bezoekers straks misschien 
gemakkelijker naar elkaar doorver-
wijzen, omdat alles onder één dak zit. 
Dat is winst voor de organisaties en 
voor de inwoners van Swifterbant.”

HOE GEEF JE ‘T MFC HET 
SWIFTERBANT-GEVOEL MEE?

PROJECT IN BEELD
14

Appartementen MFC online

Begin 2023 worden 22 appartementen online gezet op woningzoeken.ofw.nl.

Woningzoekenden die ingeschreven staan bij OFW kunnen vanaf dan hun 

interesse kenbaar maken voor één van de appartementen. De appartementen 

worden aangeboden op basis van inschrijfduur en de algemene voorwaarden. 

Woningzoekenden die een zoekprofiel hebben ingevuld voor appartementen in 

Swifterbant, krijgen hiervan een melding.

15 sociaal-maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de invulling van de 
gezamenlijke gebruikersruimte op de begane grond van het Multifunctioneel 
Centrum. Dat zijn o.a. Coloriet, De Meerpaal, Flevomeer Bibliotheek, Odense-
huis, Computer Plusclub, en andere verenigingen en culturele organisaties uit 
Swifterbant.



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.

Fotografie  Ben Eekhof Fotografie
Leo van Bemmel Fotografie
Oost Flevoland Woondiensten

Concept/redactie  Oost 
Flevoland Woondiensten  |  KWOOT bv

Ontwerp  Sabel Communicatie

DTP & Druk  Zalsman Zwolle bv

Like ons op Facebook: 
Oost Flevoland Woondiensten

OFW Vizier  |  december 2022

15
KORT NIEUWS

Iedere inwoner van de gemeente Dronten kan zijn of 
haar buur nomineren voor de Beste Buur. Stuur voor 9 
januari 2023 een e-mail met motivatie naar buurtbemid-
deling@mdflevoland.nl. De genomineerden maken naast 
de titel Beste Buur, kans op een diner bon. Begin 2023 
wordt de winnaar bekendgemaakt. Hierover hoort u na 
uw inzending meer. 

OPROEP: 
VERKIEZING 
BESTE BUUR 2022
Is uw buur of zijn uw buren er een met een 
gouden randje? Zo’n buur die we allemaal wel 
willen hebben? Een buur die altijd voor u klaar 
staat, uw steun en toeverlaat is. Of is uw buur 
de persoon die zorgt voor saamhorigheid. De 
held van de straat. Als er wat geregeld moet 
worden, dan staat uw buur klaar. Geef hem 
of haar dan op voor de verkiezing Beste Buur 
2022! MDF Buurtbemiddeling en Wijkgericht 
Werken van de gemeente Dronten helpen 
graag om uw buur eens in het ‘zonnetje’ te 
zetten. Samen organiseren we voor de zevende 
keer de verkiezing ‘Beste Buur’. 

NOMINEER 
UW BUUR 
VOOR 
9 JANUARI



16Warmte  Saamhorigheid Gezelligheid
Gezondheid Leefbare buurt Fijn wonen
Met elkaar Geluk Klaarstaan voor elkaar
Thuis 2023  Warmte  Saamhorigheid 

Gezelligheid    Gezondheid Leefbare 
buurt    Fijn wonen   Met elkaar Geluk 
Klaarstaan voor elkaar      Thuis 2023
Warmte  Saamhorigheid Gezelligheid 
Gezondheid Leefbare buurt Fijn wonen 
Met elkaar Geluk Klaarstaan voor elkaar 
Thuis 2023 Warmte    Saamhorigheid 

Gezelligheid  Gezondheid Leefbare 
buurt  Fijn wonen  Met elkaar  Geluk 
Klaarstaan voor elkaar Thuis 2023  

...wenst u 
fijne feestdagen 
en een goed en 
gezond 2023!

Het team van


