
OFWVizier
Bewonersblad Oost Flevoland Woondiensten
Jaargang 23 |  juli 2020 

Wie zijn onze drie brug-
genbouwers in de wijken 
en op de campus?

We zijn weer open! 
Volg onze richtlijnen

Binnenkort in aanbouw:
54 appartementen naast De WoonArk
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Beste huurders van OFW, 

Hoe is het met u? Ik hoop dat u de afgelopen tijd 
goed bent doorgekomen in uw woning en buurt. 
Want een fijn huis en een goede buur(t) zijn nog 
nooit zo belangrijk geweest!

We brachten de afgelopen maanden meer tijd thuis 
door dan ooit. Voor velen van u werd het huis ook 
de werkplek, school, speeltuin en het sportveld. En 
als je zoveel uren doorbrengt in huis, dan is het heel 
belangrijk dat u zich er prettig en thuis voelt. 

Een “thuis” is een heel belangrijke basis voor 
mensen. OFW zet zich hier dagelijks voor in. Het 
werkt positief op onze gezondheid. Met een gebrek 
aan thuisgevoel heb je meer kans op stress. Uit een 
landelijk onderzoek onder 15.000 huurders, blijkt dat 
een meerderheid van de huurders in Nederland (6 
van de 10) een thuisgevoel heeft. De veiligheid van 
de woning is voor huurders het belangrijkst, gevolgd 
door goed onderhoud en de aanwezigheid van tuin 
of balkon. Ook een fijne buurt is belangrijk. 

Nu we zoveel thuis zijn, maken veel van onze huur-
ders er het beste van. We zagen in veel buurten 
de saamhorigheid toenemen. Buren doen bood-

schappen voor elkaar en bij 
het ommetje door de buurt 
wordt, op gepaste afstand, 
een praatje gemaakt. Enkele 
buurten dienden zelfs een 
aanvraag in bij het OFW Leef-
baarheidsfonds. Prachtig!

Toch voelt niet iedereen zich helemaal thuis in de 
eigen woning. Juist nu kan dat extra zwaar zijn. Er is 
door de corona meer angst en depressie bij mensen, 
wat kan leiden tot eenzaamheid, spanningen binnen 
gezinnen en zelfs huiselijk geweld. 

Nu de scholen, kappers en horeca weer open zijn, 
lijkt alles weer normaal. Maar dat is het voor veel 
mensen nog niet. Laten we dus ook de komende tijd 
naar elkaar om kijken. En als u zich niet thuis of fijn 
voelt, wacht dan niet met het zoeken van hulp! Er 
zijn veel mensen en organisaties in Dronten waarbij 
u terecht kunt, zoals MDF en ZamenEén (088 28 02 
802). Ook onze wijkconsulenten zijn weer op volle 
sterkte en staan voor u klaar! Op pagina 4-5 stellen 
zij zich aan u voor.

Noek Pouw
directeur bestuurder

THUIS IN EEN 
      FIJNE BUURT

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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VISIE

De wijkkantoren zijn i.v.m. 
het Coronavirus gesloten.
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Helpt u mee?
Voor uw en onze veiligheid, 
proberen we nog steeds niet nood-
zakelijk fysiek contact te vermijden. 
Wilt u daarom uw woonzaken zoveel 
als mogelijk regelen via uw persoon-
lijke account MijnOFW? U kunt 
bijvoorbeeld een reparatie indienen, 
uw persoonlijke gegevens inzien en 
wijzigen en uw huur betalen. Ook 
vindt u veel antwoorden  op vragen 
op onze website: www.ofw.nl. 
Inloggegevens kwijt? Vraag ze 
eenvoudig opnieuw aan via onze 
website of log in door middel van 
een inloglink die via e-mail toege-
stuurd wordt.
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Open in de ochtend
Van maandag tot en met vrijdag 
is ons kantoor van 8.30 tot 13.00 
uur geopend voor inloop. Om 1,5 
meter afstand te borgen, kunnen we 
niet meer dan 4 bezoekers tegelijk 
binnen laten. Daarom zijn de deuren 
gesloten. U kunt zich melden via 
de intercom bij de voordeur. We 
ontvangen u natuurlijk met een 
glimlach, maar geven geen hand en 
onze medewerkers zitten achter 
een plastic scherm. Ook vragen we 
u alert te zijn om 1,5 meter afstand 
van elkaar te houden. Wilt u zeker 
weten dat u gelijk geholpen wordt, 
plan dan vooraf een afspraak in 
met één van onze medewerkers.

In de middag op afspraak
In de middag is ons kantoor geopend 
op afspraak. Waarom? Om meer 
rust en ruimte te creëren voor het 
beantwoorden van uw vragen. Zo 

Wat leven we in een bijzondere en moeilijke tijd. Gelukkig neemt de 
verspreiding van het Coronavirus af. We zijn dan ook blij dat ons kantoor 
per 1 juli weer open kan. Niet volledig en met een aantal richtlijnen. 
Helpt u ons met werken op 1,5 meter afstand?

WE HELPEN 
  U GRAAG, VEILIG EN 
OP AFSTAND

We zijn weer open! Wel met richtlijnen

hebben wij alle tijd voor u en kunnen 
we u meer privacy bieden tijdens een 
gesprek. Wij verwachten hiermee een 
betere service te verlenen. 

Wat als ik een spoedreparatie 
heb?
- Tijdens kantooruren 
 (8.30–17.00 uur) belt u naar: 
 (0321) 38 55 00. 
- Buiten kantoortijden, belt u naar 

het alarmnummer: (0320) 25 71 57.

Gezondheidsklachten?
Heeft u gezondheidsklachten, zoals 
keelpijn, hoesten of verkoudheids-
klachten, kom dan niet naar ons 
kantoor. Neem telefonisch of via 
e-mail contact met ons op. Ook kunt 
u 24 uur per dag en 7 dagen in de 
week uw woonzaken regelen op uw 
persoonlijke account MijnOFW.

Bij nieuwe ontwikkelingen passen we 
zo nodig onze regels weer aan, in uw 
en ons belang!
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Gjalt Dijkstra: “Met elkaar bereik je meer”
Sinds medio 2019 is medewerker Leefbaarheid Gjalt 
Dijkstra regelmatig op pad in Biddinghuizen, Dronten en 
Swifterbant. “Ik ben zoveel mogelijk in de wijken actief; 
daar ligt mijn werkterrein. Ik vind het mooi om bij te 
dragen aan de leefbaarheid. Want ook hier is wel eens 
wat aan de hand. Of het nu gaat om geluidsoverlast, 
onrechtmatige bewoning, hennepteelt, een burencon-
flict of een verwaarloosde tuin. En met het mooiere 
weer zijn bewoners meer buiten en kun je sneller hinder 
ervaren.”

Wat kun je zelf oplossen?
Als een buurtbewoner een melding van overlast doet 
bij OFW, komt het bij Gjalt terecht. “Dan stap ik in de 
auto om te kijken, of bel ik op om te horen hoe het zit. Ik 
kijk eerst of men zelf het probleem kan oplossen; want 
mensen kunnen zelf vaak meer dan ze denken.” Met 
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Samen houden we het leefbaar. Soms is het daarbij handig om een 
aanspreekpersoon van OFW dichtbij huis te hebben. Enkele medewerkers 
van afdeling Wonen geven een inkijkje in hun werk bij u in de buurt.

SAMEN HOUDEN WE DE 
WIJK LEEFBAAR

Bruggenbouwen in de buurt en op de campus

Afdeling Wonen in de wijk en op de Aeres-campus
- Corelien van der Klis, sinds 2018 Campusconsulent
- Gjalt Dijkstra, sinds 2019 medewerker Leefbaarheid
- Mandy Boere, sinds 1 juni 2020 medewerker Beheer/Campus

Buurtbewoners gezellig bij elkaar. Samen houden we de wijk leefbaar. 
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veel ervaring bij verschillende organisaties weet hij hoe 
hij met die situaties om kan gaan. “Maar elke keer als ik 
voor een deur sta, is er toch een nieuwe uitdaging die ik 
aantref. Daar moet je mee om kunnen gaan.”

Conflicten niet laten doorsudderen
Met mensen werken vindt Gjalt mooi. “Ik merk dat 
bewoners naar me luisteren, net zoals ik naar hen 
luister. Ik ken de regels: elke bewoner is voor mij gelijk, 
maar de situatie kan verschillen. Ik probeer het totaal-
plaatje te zien.” Gjalt weet waar het mis kan gaan tussen 
bewoners: “Sommige huurders vergeten met elkaar 
te communiceren. Dat komt weer omdat steeds meer 
mensen vooral op zichzelf leven en de buren niet meer 
kennen. Snel zaken oppakken is dan vaak het beste; 
anders gaan conflicten doorsudderen.”

Praktische bruggenbouwer 
In zijn rol als bruggenbouwer probeert Gjalt oplossingen 
te bieden. Daarin is hij creatief: van een praatsessie 
met de stoelen op straat of in een portiek, tot het 
regelen van een aanhanger voor het vervoer van grof 
vuil. “Ik kan doorverwijzen naar hulpinstanties, zoals de 
gemeente, de wijkagent, MDF, scholen, of welzijn. En ik 
ben onderdeel van de afdeling Wonen bij OFW, waar ik 
voor ondersteuning terecht kan. Daarom is het fijn dat 
Mandy taken overneemt. Dan kunnen wij bewoners nog 
beter helpen om de leefbaarheid te vergroten. Want 
met elkaar bereik je meer.”

Corelien van der Klis: “Minicorporatie op de 
campus”
Sinds 2018 werkt Corelien van der Klis als Campus-
consulent, toen OFW de huisvesting van studenten bij 
Aeres Hogeschool overnam. Dat betekent dat ze veel 
tijd te vinden is op de campus, vanuit haar werkkamer 
op Agripark-West. “Ik houd dagelijks spreekuur, maar 
ook tussendoor kunnen studenten bij me terecht met 
vragen. Dat kan gaan over een kapotte kraan, het huur-
contract of over de huurbetaling. In die zin vormt de 

campus met 340 eenpersoonskamers een minicorpo-
ratie met dezelfde kenmerken als een corporatie.”

Studenten, een leuke doelgroep
Het merendeel van de jongeren op de campus houdt 
zich prima aan de regels, maar hier gaat ook wel eens 
wat mis. “Denk aan te luide muziek, of rommel buiten”, 
weet Corelien. “Dan spreek ik - of onze nieuwe collega 
Mandy Boere - ze aan. Veel gedrag heeft te maken met 
bewustwording. Als er afval ligt, vraag ik ze om dat op te 
ruimen. Anders schakelen we een schoonmaakbedrijf in 
en verhalen we de kosten op hen. Mijn ervaring is dan 
ook dat ze wel meewerken. Ik vind het een leuke, diverse 
doelgroep. Studenten kunnen direct zijn, maar nemen 
ook veel van je aan. Vooral de jonge studenten vinden 
het fijn dat ze hun vragen bij me kwijt kunnen. Het is 
tenslotte ook niet niets, voor het eerst op jezelf wonen.”

Mandy Boere: “Mooie combinatie van functies”
Sinds 1 juni is Mandy Boere de nieuwe collega van Gjalt 
en Corelien in de wijk en op de campus. Haar opleiding 
Sociaal Pedagogisch Werk en haar werkervaring in de 
makelaardij komen er mooi in samen, vindt ze. “Het 
contact met mensen vind ik fijn, en ik wil graag een 
bijdrage leveren aan de maatschappij. Deze functie 
bij OFW is een mooie combinatie van kantoorwerk en 
het contact met bewoners en studenten. De ene keer 
inspecteer je een opgeleverde studentenkamer, de 
andere keer ga je af op een melding uit de wijk. Ik ben 
praktisch en communicatief ingesteld en heb gevoel 
voor techniek en oog voor detail, wat allemaal goed van 
pas komt. Ik heb er zin in.”

Corelien van der Klis.
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TIPS VOOR EEN MOOIE 
EN ONDERHOUDEN TUIN 
Het zonnetje schijnt steeds vaker en met het vele 

thuis zijn, is dit de ideale periode om in de tuin 

aan de slag te gaan. Bij OFW worden we blij van 

mooie tuinen en gelukkig hoeft dit helemaal niet 

veel geld te kosten.

 KLUSWIJZER
juli  |  augustus  2020

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

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
KLEINE BEURT
 
Dronten
Regenboog 1-11, 101-516
Spectrum 1-19 (Woonzorgcentrum 
De Regenboog)
Lijzijde 91, 95-133-273
Tros 1, 13-57
Oost 52 (De WoonArk)
Zenit 1-15
Wolken 1-15, 15A en 15B

VERVANGEN GASLEIDINGEN
 
Dronten 
Thomsonstraat 6-12, 28-30, 33, 36-38, 54-60, 79, 
80-88, 100-104, 110-112, 128, 132, 150-156, 
166-172, 178-180, 196-202, 220, 224-226, 242, 
244, 250-252, 258, 268-274
Hondsrug 10-18, 28-32, 38-40, 54-60, 41, 78-80, 
98,100, 106-108, 124-126
Hondsrug 138-198, 212-218, 242-248
Mergelland 21-61, 18-54
Langstraat 13-23, 53-71
Zaan 35-67, 46-104, 114-120

COATING AANBRENGEN GALERIJEN
 
Dronten 
De Barrage 1-133

VERVANGEN DAKRANDAFWERKING 
BERGINGEN 
 
Swifterbant 
Buitenhof 1-8, 15-37, 41-65, 69-73, 79-81, 2-8, 20, 
24-62, 70-74, 80

VERVANGEN DAKBEDEKKING 
BERGINGEN 
 
Biddinghuizen 
Klaversingel 1-51, 69-75, 81-91, 44, 52, 64
Uitloper 2-36, 40 t/m 54, 60 t/m 64, 68 t/m 70

ONDERHOUD

Maak gebruik van… Gratis
Net als jij zijn er ook andere mensen die hun tuin opknappen. Daar kun je 
gebruik van maken. Kijk op Marktplaats of Gratis af te halen websites naar 
tuinschermen, tegels of andere tuinmaterialen die anderen kwijt willen. Vaak 
is men al lang blij dat jij ze komt ophalen en ze het zelf niet hoeven weg te 
brengen naar de vuilstort.

Gratis zand en grond van OFW
Heeft u inspiratie gekregen van deze tuinen en wilt u ook aan de slag? U kunt 
jaarlijks gratis zand en grond bij ons te bestellen (maximaal 2 m³ per jaar). 
Handig voor het ophogen van een terras. Zwarte grond is ideaal als bodem 
voor planten. Zie voor meer informatie: ofw.nl/zand-en-grond-bestellen.

Bij deze tuin is wat werk 
aan de winkel. Toch is er 
niet veel voor nodig om 
hem op te knappen. Door 
het onkruid te verwijderen 
en de tegels opnieuw te 
plaatsen, zorgt u ervoor 
dat de tuin er een stuk 
beter uitziet! 

Van een tuin als deze 
worden wij vrolijk. Netjes 
aangelegde tegels en 
ruimte voor groen. Het is 
ook nog eens eenvoudig 
te realiseren met een 
aantal tegels, zand, grond 
en wat leuke decoratie.

Van deze tuin worden 
wij helemaal blij. De tuin 
is naast heel gezellig en 
groen, ook netjes en 
opgevrolijkt met mooi 
gekleurde bloembakken.



 

PROJECT IN BEELD

Woonruimte op maat voor 55-plussers, daar is 
veel behoefte aan. Met twee gebouwen van elk 
27 appartementen aan de Lijzijde in Dronten 
heeft OFW meer keuze voor huurders.

MOOI MAATWERK 
        VOOR 55-PLUSSERS

Binnenkort in aanbouw: 54 appartementen naast De WoonArk

In oktober hoopt de aannemer 
te starten, in 2022 moeten de 54 
sociale huurappartementen er 
staan, vertelt projectontwikkelaar 
Ditmer Salverda van OFW. “En 
dat is nodig. Want de wachttijd 
voor deze woonruimte loopt op. 
Als ouderen hier straks naar toe 
verhuizen, komen weer huizen vrij 
en dat vergroot de doorstroming 
voor jongeren. Het fijne van deze 
locatie is dat het dichtbij het 
Dronter centrum ligt en vlak naast 
woonzorgcentrum De WoonArk en 
De Regenboog staat. “Je hebt dus 
veel voorzieningen in de buurt.”

Twee dieren bij De WoonArk 
Sara van Popta van 
architectenbureau 19 het atelier 
mocht het ontwerp voor de twee 
gebouwen van zes lagen tekenen. 
In lijn met het Bijbelse thema ‘ark 
en regenboog’ vormen de twee 
nieuwe gebouwen twee dieren. 

“Beide woongebouwen zijn in 
verschillende houdingen neergezet 
als bewegende dieren, die bij De 
Ark horen. Het ene gebouw staat 
stevig op de grond, het tweede 
pand lijkt wat te springen; het zweeft 
een beetje. Deze beweging wordt 
versterkt door het voegwerk op de 
begane grond een lichtere kleur 
te geven. Daardoor ontstaat een 
tekening van die beweging op de 
zijgevel. Vooral belangrijk vind ik het 
dat je als bewoner in een gebouw 
woont dat zich onderscheidt; dat 
vinden mensen fijn.” 

Sierlijke vorm, dierlijke huid
De dierenvorm komt ook terug in de 
licht ovale ronding van het gebouw. 
“De kopse kanten met de beschutte 
glazen balkongevels zijn wat smaller; 
ze geven het gebouw een sierlijk 
gezicht”, vertelt Sara. “En door het 
metselwerk van de zijgevels met 
uitstekende nokstenen ontstaat 
een patroon van een dierenhuid 
op de gevel.” De appartementen 
zijn allemaal voorzien van twee 
slaapkamers en hebben een 
berging op de begane grond. 
Natuurlijk is het complex gasloos 
neergezet: de energieopwekking 
gaat via zonnepanelen. Moderne 
zonnewering houdt de woning ook 
zomers lekker koel.

OFW Vizier  |  juli 2020
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• Interesse? 
Schrijf u in via 

www.woningzoeken.ofw.nl. 
Vlak voor of tijdens de 

bouw, worden de woningen 
via de website aangeboden. 

Toewijzing vindt plaats 
op basis van 

inschrijfduur.
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SAMEN ACTIEF IN WIJK EN 
BUURT - DOE MEE!

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Het Leefbaarheidsfonds geldt alleen voor OFW-huurders. 
Samen Actief is er voor álle inwoners van de gemeente 
Dronten. Daarmee nodigt de gemeente alle bewoners uit 
om met leuke initiatieven voor je buurt te komen die de 
gemeente mooier, leuker en socialer maken.

Overheid stimuleert verbinding
De rol van de overheid verandert. Samen Actief stimu-
leert de samenwerking en verbinding op wijk- en buurt-
niveau en helpt om de betrokkenheid en deelname in 
wijk en buurt te vergroten. Tussen inwoners, gemeente, 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Waar kan ik aan denken?
De mogelijkheden zijn talrijk, dus laat je creativiteit 
en inspiratie de vrije loop! Denk aan het inrichten en 
onderhouden van het groen in de wijk, het organiseren 
van sportactiviteiten, hangende bloembakken of samen 
klussen voor de wijk. 

Hoe helpt de gemeente mee?
De gemeente adviseert graag met handige tips, trucs en 
de juiste contacten om je initiatief te realiseren. Ze kijkt 

Goed idee, slim plan of gezellig initiatief voor jouw wijk of buurt? 
Laat jullie goede idee weten! Vorig nummer hebben we het gehad 
over het Leefbaarheidsfonds; nu gaan we in op Samen Actief 
(vanuit de gemeente Dronten).

naar de haalbaarheid en financiële mogelijkheden en 
bepaalt samen met u als bewoner welke stappen nodig 
zijn om dit te realiseren.

Tips om een aanvraag te laten slagen:
• je hebt een goed idee voor je straat, buurt of wijk
• je pakt het initiatief samen met andere 
 buurtbewoners op
• je kunt maximaal € 500 bewonersbudget per initiatief  
 krijgen
• je mag het budget niet gebruiken voor partytenten,  
 bingoprijzen of bedankjes.
• je maakt een verslagje ter verantwoording

Meedoen? 
Via de site www.samenactief.nl/bewonersbudget kun je 
je idee indienen. Daar vind je ook meer informatie en 
leuke initiatieven van andere bewoners. Heb je vragen, 
mail ze naar samenactief@dronten.nl.

Succes! We zijn benieuwd naar jullie goede ideeën.

Hoe zit het met het Leefbaarheidsfonds?
Alleen als huurder van OFW kun je een aanvraag doen uit het 
leefbaarheidsfonds. Heb je leuk idee dat de leefbaarheid van 
de buurt blijvend vergroot, kun je een bijdrage aanvragen. 
Het maximale bedrag per aanvraag is € 2.500. Meer weten? 
Kijk op www.ofw.nl/leefbaarheidsfonds

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

huurbelangen!
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Like ons op Facebook: 
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Heeft u zich wel eens afgevraagd hoeveel energie uw 
waterkoker, televisie of droger verbruiken? 
Leen een energiemeter om meer inzicht te krijgen. 

Sinds de start van de campagne ‘Ontdek je lekje’ van 
Energieloket Flevoland en OFW hebben steeds meer 
bewoners in de gemeente Dronten inzicht gekregen 
in het energieverbruik in hun woning. Leen voor twee 
weken een energiemeter via het Energieloket Dronten. 
Hiermee ziet u real-time hoeveel energie uw apparatuur 
verbruikt. 

Laat de meter bij u thuis bezorgen
Dankzij de haal- en brengservice van het Energieloket 
wordt de energiemeter op veilige afstand bij u thuis 
bezorgd. En na twee weken halen zij de meter weer bij u 
op. Zo hoeft u zelf de deur niet uit en kunt u alsnog uw 
‘lekjes ontdekken’!  

Hoe meld ik mij aan?
Aanmelden gaat eenvoudig via de website van Ener-
gieloket Flevoland. Ook staan hier slimme tips voor het 
besparen van energie en ervaringen van andere gebrui-
kers. Na aanmelding neemt een adviseur contact met 
u op om een geschikt moment af te spreken voor het 
afleveren van de energiemeter. Lekjes ontdekken was 
nog nooit zo makkelijk geweest. 

1.  Ga naar: energieloketflevoland.nl/ontdekjelekje
2.  Scrol naar onderen
3.  Klik op: ‘Ja, ik doe mee!’
4.  Vul het formulier in
5.  Niet vergeten op ‘Verstuur’ te klikken!
6.  Een energieadviseur neemt contact met u op voor  

 het maken van een afspraak.

   HOE BEWUST BENT U 
VAN UW ENERGIEVERBRUIK?
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Dit jaar zal de zomer voor veel mensen heel anders zijn dan andere jaren. Toch hopen we dat iedereen gezond 
en wel kan genieten van heerlijk weer. Heeft u voor deze zomer een goed idee voor uw buurt? Bekijk de mogelijk-
heden vanuit ons Leefbaarheidsfonds (ofw.nl/leefbaarheidsfonds). We wensen u een fijne en gezonde zomer! 

GENIET VAN DE ZOMER

Samen voor een veilige buurt. Daar werkt u toch ook aan mee? De gemeente Dronten heeft 
uw ogen en oren nodig. Meld verdachte situaties, ontvang tips om extra alert te zijn of 
ontvang berichten om uit te kijken naar een persoon of voertuig. Hoe? Meld u aan voor:
1. Project Waaks en/of Burgernet
2. Ga naar www.dronten.nl en toets in de zoekbalk ‘Project Waaks’
3. Klik op het aanmeldformulier
4. U kunt zich gelijktijdig aanmelden voor Burgernet

EEN VEILIGE BUURT; HELPT U MEE?

Nog geen zonnepanelen op uw woning? Ruim 500 huurders gingen u 
voor. Waarom? Het is beter voor het milieu én u bespaart op uw woon-
lasten! Met 10 zonnepanelen kan gemiddeld 90% van het eigen gebruik 
worden opgewekt. Gratis stroom dus! Zelfs op bewolkte dagen, wekken 
zonnepanelen stroom op. Twijfelt u nog of wilt u weten of zonnepanelen 
op uw woning mogelijk zijn? Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan. 
Meer informatie vindt u op ofw.nl/zonnepanelen. Liever telefonisch 
contact? Bel dan naar (0321) 38 55 51. Onze medewerker Kars Orsel, 
staat u graag te woord. 

GAAT U OOK VOOR GRATIS STROOM?

HAAGJES SNOEIEN IN UW VOORTUIN
Heeft u haagjes van OFW aan de rand van uw voortuin? 
Goed voor u om te weten dat deze 2x per jaar door een 
hovenier gesnoeid worden: half juni en eind september. 
Na het groeiseizoen wordt bekeken of er dode boom-
pjes zijn. Waar nodig worden deze in het voorjaar 
vervangen. Ook goed om te weten: De haagjes mogen 
niet door u verwijderd worden. 


