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Coronaproof kunnen 
we meer klussen weer 
oppakken

De zomer is aangebroken. 
We hopen dat u gezond en 
wel kunt genieten van het 
mooie weer!

Hoe zit het met de huurbevriezing en huurverlaging in 2021?
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Appartementencomplex Lijzijde is in trek: 
“Op afstand kijken we er naar uit”
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Dronten is een van de jongste gemeenten van 
Nederland, met een korte maar eigen geschiedenis. 
De geschiedenis van de polderpioniers. Uit het 
niets ontstond een nieuwe samenleving. In korte 
tijd groeide Dronten uit tot een moderne woonplek, 
met goede woningen, goede voorzieningen en veel 
ruimte. Geliefd bij degenen die de sprong naar “het 
nieuwe land” hadden aangedurfd. 
Inwoners ervaren Dronten nog steeds als een 
heel fijne plek om te wonen. Fantastisch! In het 
leefbaarheidsonderzoek, dat we om de paar jaar 
samen met de gemeente Dronten uitvoeren, geven 
inwoners het wonen in Dronten een hele dikke 
voldoende (7,7). Dat is ook een compliment aan 
uzelf. Het prettig samenleven met elkaar heeft hier 
zeker aan bijgedragen. Vooral de woonkwaliteit en 
de aanwezigheid van zorg en onderwijs krijgen een 
hoge score. De kwaliteit van de eigen woning krijgt 
zelfs de hoogste score van alles, een 8. Wij zijn hier 
hartstikke blij mee. 

Deze mooie cijfers vertellen niet het hele verhaal. 
De inwoners van Dronten geven de ontwikkeling 
van hun buurt een zesje. Ook de betrokkenheid van 
bewoners bij hun buurt krijgt (met een 6,3) geen 
heel hoge score. Bij OFW zijn we dus wel alert. We 
willen onze bijdrage leveren aan goed wonen in 
Dronten, maar onze inbreng en invloed is beperkt. 
Het zijn de bewoners die samen de buurt en het 
dorp maken.
Hoe mooi is het dat 47% van alle deelnemers aan 

het onderzoek hebben 
aangegeven zich in te 
zetten voor de buurt (in 
2016 40%). Nog eens 12% 
geeft aan dat wel te willen 
(in 2016 8%). Wij hebben 
de afgelopen tijd gelukkig 
weer wat meer van deze 
actieve bewoners kunnen ontmoeten. De aanwezige 
bewoners bij onze eerste digitale bewonersavond. 
De betrokken dorpsbewoners bij het MFC 
Swifterbant. De bewoners in Biddinghuizen die 
opnieuw een buurtinitiatief zijn gestart met hulp 
van het OFW Leefbaarheidsfonds. En natuurlijk 
alle bewoners die hebben meegedaan aan het 
Leefbaarheidsonderzoek.

Onderschat niet hoe belangrijk u bent voor uw 
buren en uw buurt! Om belangrijk te zijn, hoeft u 
echt niet per se een bewonersavond te bezoeken 
of deel te nemen aan een projectgroep. Dit doet 
u boven alles door naar uw buren om te kijken, 
rekening met ze te houden en aardig te zijn. Het 
toewensen van een “een goede zomer” is soms al 
genoeg om uw buren een dag met een gouden 
randje te bezorgen. 

Beste buren, een hele mooie zomer gewenst!

Noek Pouw
directeur bestuurder

GOUDEN RANDJE

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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Maar liefst tweehonderd meldingen van reparaties zijn 
vertraagd vanwege Corona, weet coördinator Service-
onderhoud Sylvia Veenstra. “Het zijn toch de handen die 
het moeten doen. Sommige zaken, zoals een voorin-
spectie konden we wel digitaal doen. Maar zelf in de 
woning kijken werkt beter.” 

1. Strenge afspraken maken
De lock-downmaatregelen noodzaakten OFW om 
goed te kijken wat later kon. Een nieuwe badkamer 
aanbrengen of tweede toiletbril vervangen bijvoorbeeld 
werd even uitgesteld. “Maar bij een spoedmelding, 
zoals gaslek of wateroverstroming, kwamen we wel 
direct in actie”, zegt Sylvia. “Dat betekende ook dat we 
soms bij mensen thuis kwamen die Corona hadden. 
Door afspraken te maken over lege ruimtes en afstand 
houden, hebben we toch veilig kunnen werken.” Daar-
naast hebben alle monteurs beschermingsmaterialen, 
zoals mondmaskers, handschoenen en ontsmettings-
middel voor hun gereedschappen.

2. Monteurs laten testen
De monteurs komen gemiddeld bij tien adressen per 
dag langs. Om collega’s en bewoners zo goed moge-
lijk te beschermen, waren alle servicemonteurs afge-
lopen maanden bereid om zich twee keer per week op 
kantoor te laten testen. “Dat deden we om de kans op 
besmetting zo laag mogelijk te houden”, vertelt Sylvia. 
“Dat is vrij goed gelukt; een paar collega’s moesten een 
keer in quarantaine; zij vonden dat vaak frustrerend om 
niet te mogen werken.” 

OOK TIJDENS CORONA 
ZIJN WE ER VOOR U  
Hoe kun je ten tijde van Corona zo veilig mogelijk doorgaan met het 

service- en reparatiewerk? Dat bleek afgelopen jaar een flinke 

uitdaging voor het team Serviceonderhoud van OFW. Gelukkig kunnen 

steeds meer reparatieklussen goed opgepakt worden. 

3. Begrip van bewoners
Sylvia is blij dat dat bewoners meestal wel begrip 
hadden voor de voorzichtigheid en uitgestelde repara-
ties. “Veel bewoners wachtten buiten de kamer, als onze 
monteur er was. Vanaf juni hopen we de minder drin-
gende werkzaamheden weer te kunnen uitvoeren. Denk 
aan die kapotte kamerdeur of vervangende keuken.”
Meer weten over onze Coronaregels? Zie www.ofw.nl/richt-
lijnen-ofw-coronavirus

TIP:
Sinds 2 juni 2021 

is het weer mogelijk 
om reparaties te 

melden en te plannen 
via MijnOFW.



Ventileer 
je woning 
en zet de 
raamroosters 
open

Reinig de mechanische ventilatie en ventilatieroosters

Test de rookmelders  
en vervang 
eventueel  
batterijen

Houd ramen en deuren dicht 
als het buiten erg warm is; dan 
wordt het binnen niet te warm

Neem de 
kozijnen 
af voor 
een beter 
behoud

Last van slakken?  
Bescherm planten met een schelpenlaagje 

of zet aaltjes uit in de tuin

Bestel via www.ofw.nl 
gratis zand en grond  
voor een terras  
(maximaal 2 m³ per jaar)

Verjong oudere planten
door grote pollen  te ‘scheuren’ en 

het oudste deel te verwijderen. 
Dat levert een rijkere pol op

Geef 
potten een 

schrobbeurt 
en vul ze 

met nieuwe 
planten

Binnen & buiten zomerklaar! 
De zon schijnt en de temperatuur stijgt; daar 
krijg je toch energie van? Dus de ramen open, 
schoonmaakartikelen en tuingerei bij de hand: tijd 
voor enkele zomerklusjes. Dan is het straks extra 
genieten van het mooie weer, de heerlijke tuin of 
balkon en een schoon huis. Met onze tips is het in 
een handomdraai voor elkaar!

Controleer 
nieuwe aanplant 
op droogte en 
geef ze water

Verticuteer het gazon,  
zodat het gras water en 
voedingsstoffen beter 
kan opnemen

Snoei hoge heggen of struiken: 
want onkruid en mos houden van 
schaduw op je gazon

Meer weten?  
Kijk op www.ofw.nl/gebruikerskaarten  
voor de handleiding van de technische installaties

Knip oude 
bloemstengels 
af en ruim de 
borders op

Verpot kuipplanten 
of geef ze een laagje 
verse potgrond
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Hoe verloopt de bouw?
“Het buitenwerk staat bijna, nu 
beginnen we met het binnenwerk; het 
ziet er mooi uit. In het vroege voor-
jaar van 2022 hopen we klaar te zijn. 
Omdat we al lang van te voren goede 
afspraken gemaakt hebben met veel 
vertrouwde samenwerkingspartners, 
verloopt de bouw volgens planning. 
Dat is fijn voor alle opvolgende bouw-
vakkers en voor de aanstaande bewo-
ners. De belangstelling voor deze 
woningen was trouwens groot; vooral 
de hogere etages waren in trek.”

Hoe houd je bewoners op de 
hoogte?
“Een nadeel van de huidige Coro-
namaatregelen is dat de nieuwe 
huurders zelf nog geen kijkje hebben 
kunnen nemen op de bouwplaats. Nu 
informeren we hen zoveel mogelijk via 
nieuwsbrieven en digitale impressies. 
Zelfs de kleurkeuze voor hun nieuwe 
keuken, badkamer en toilet is online 
gegaan. Toch is het allemaal gelukt. 
Hopelijk vinden we de komende 
maanden nog eens de mogelijkheid 
voor een bezoek.”

Met de twee nieuwe appartementengebouwen voor 55-plussers 
aan de Lijzijde zorgt OFW voor doorstroming in de woningmarkt. 
Het hoogste punt is bereikt, nu is het tijd voor het binnenwerk. 
Projectontwikkelaar Ditmer Salverda leidt ons rond.

HOE VER STAAT HET 
MET DE LIJZIJDE?

Complex in cijfers
Aan de Lijzijde - naast de WoonArk - verrijzen twee gebouwen. De eerste paal 
ging op 15 september 2020 de grond in. Dagelijks werken zo’n vijftig personen 
aan de realisatie. De complexen zijn bijna negentien meter hoog. Ze bestaan 
uit een entree, twee appartementen en bergingen op de begane grondlaag 
plus daarboven vijf woonlagen. Elk tellen ze 27 appartementen, die geheel 
gasloos zijn. De appartementen bestaan uit vijf uitvoeringen met een of twee 
slaapkamers. Voor alle appartementen geldt dat ze bedoeld zijn voor 55-plus-
sers en maximaal twee personen.

PROJECT IN BEELD
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‘HET GEMIS ZAL ER ZIJN, 
MAAR WE KRIJGEN ER VEEL 
VOOR TERUG’
Een van de nieuwe bewoners van de 

appartementencomplexen aan de Lijzijde is het echtpaar 

Bos. Na dertig jaar in een gezinswoning aan De Kievit in 

Dronten is het tijd voor verandering. Ze kijken er naar uit, 

vertelt Karel Bos (61).

“We wonen hier met tevredenheid, 
maar toch hebben we ons drie jaar 
geleden ingeschreven voor een 
andere woning. Naast dat onze 
kinderen op zichzelf zijn gaan wonen 
en ons huis dus te groot wordt, is 
mijn vrouw al jaren rolstoelafhanke-
lijk. Ze kan eigenlijk niet meer goed 
boven komen. Een gelijkvloers en 
kleiner appartement met een lift 
was dus wat we zochten. Toen de 
woningen in oktober 2020 online 
kwamen, hebben we direct gerea-
geerd via de site; dit leek uitermate 

geschikt. En het is  gelukt: we komen 
in het linker gebouw op de vierde 
etage, aan de Lijzijde-straatkant, en 
dat had onze voorkeur. We kijken uit 
over de straat en het centrum.”
“Het is fijn dat mijn vrouw straks 
geen drempels ervaart en genoeg 
bewegingsruimte heeft. Op ons 
balkon kunnen we heerlijk buiten 
zitten. Naast een slaapkamer 
hebben we nog een extra kamer, die 
we als hobbykamer willen inrichten. 
Mijn vrouw houdt van knutselen, 
ik van muziek. Daarnaast hebben 

we een ruime woonkamer waarin 
de keuken zich bevindt. Zeven jaar 
geleden hebben we onze huidige 
keuken aan laten passen voor 
rolstoelgebruik; deze kunnen we over 
laten zetten in het appartement. Dat 
heeft OFW goed geregeld.”
“Vanwege Corona zijn we helaas 
nog niet in de woning geweest. Wel 
hebben we veel informatie gekregen 
en konden we bijvoorbeeld online 
de kleurstelling en tegels voor de 
badkamer en toilet doorgeven. 
Dat is prima gelukt. De afgelopen 
maanden hebben we trouwens wel 
regelmatig even gekeken vanaf het 
grasveld voor de bouwplaats. Dan 
zie je dat het toch snel gaat. Het zou 
mooi zijn dat we nog eens binnen 
mogen kijken en misschien ook 
kennis maken met andere huur-
ders. Je hebt per slot straks wel met 
elkaar te maken en komt elkaar toch 
tegen. We hopen begin 2022 erin 
te kunnen trekken. Het gemis van 
de oude buurt zal er zijn, maar we 
krijgen er veel voor terug.”

Karel Bos: 

“Een rolstoel en andere hulpmid-

delen beperkt je in je vakantieopties, 

maar een dagje weg met de taxibus 

zit er misschien nog wel in. Denken 

in mogelijkheden is ons motto.”

Wat zijn uw 
plannen voor 
deze zomer?
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Huurbevriezing: dit jaar geen verhoging

Normaal gesproken gaat ieder jaar op 1 juli de huur 
omhoog; vorig jaar was dat gemiddeld 1,6%. Dit jaar gaat 
dat niet door. De huurbevriezing geldt voor alle sociale 
huurders, dus ook voor de huurders van OFW. Dat 
betekent dat de per 1 juli 2020 vastgestelde huur niet 
verandert tot 30 juni 2022. Huurders hoeven hiervoor 
zelf niets te doen.

Fijn voor de huurders…
Nathalie Crone heeft begrip voor de regel. “De overheid 
heeft vanwege de economische terugval door Corona 
ook de huurders willen helpen. Natuurlijk is het mooi dat 
huurders dit jaar per 1 juli geen huurverhoging krijgen. 
Aan de andere kant denken wij dat niet alle bewoners 
deze huurbevriezing even hard nodig zouden hebben. 
Daarom spreekt de Wet eenmalige huurverlaging op 
basis van je inkomen mij meer aan.” 

…maar OFW krijgt minder geld
Want het nadeel is dat OFW minder huurinkomsten 

binnen krijgt, legt Crone uit: “Dat kunnen we nu nog wel 
opvangen. Maar op termijn komt er daardoor minder 
geld beschikbaar om nieuwe woningen te bouwen of 
huizen te verduurzamen. Graag zouden we zien dat we 
een lagere Verhuurdersheffing hoeven te betalen aan de 
overheid. Dat zou wel zo eerlijk zijn. Want de overheid 
verwacht wel dat we investeren in nieuwbouw om het 
woningtekort aan te pakken.”

Hoe gaat OFW om met vragen over de huur?

Het Klant Contact Centrum van OFW merkt dat het aantal 

vragen over betalingsproblemen niet veel hoger is in Corona-

tijden. Nathalie Crone: “Wel zetten we meer in op preventie. 

We proberen dus vroeg contact te leggen. Met sommige huur-

ders hebben we een betalingsregeling getroffen. Anderen 

hebben we in contact gebracht met Maatschappelijke Dienst-

verlening Flevoland (MDF) voor budgetbeheer of gewezen op 

voorzieningen bij de gemeente. Met de gemeente en MDF 

hebben we de samenwerking Vroegsignalering: daardoor 

hebben we bijvoorbeeld weinig uitzettingen gehad.”

Goed nieuws voor huurders. Dit voorjaar maakte de regering twee 
regelingen bekend. De eerste betreft de huurbevriezing voor alle 
huurders. De andere is de ‘Wet eenmalige huurverlaging’ voor een 
kleine groep huurders. OFW-manager Wonen Nathalie Crone legt uit 
wat het inhoudt.

WAT BETEKENT DIT VOOR 
HUURDERS EN VOOR OFW?

Eenmalige huurverlaging en een jaar huurbevriezing
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Huurverlaging: voor kleine groep huurders

Naast de huurbevriezing (voor alle huurders) is er de 
Wet eenmalige huurverlaging. Die is bedoeld voor huur-
ders met een laag inkomen, maar in verhouding een 
hoge huur boven de aftoppingsgrens: daarbij hebben ze 
geen recht meer op de volledige huurtoeslag. Inmiddels 
hebben zo’n 410 huurders (van de circa 4.500) van OFW 
een brief ontvangen. Daarin staat informatie of zij recht 
op huurverlaging hebben, en straks wel weer de volle-
dige huurtoeslag kunnen ontvangen. Dat wordt automa-
tisch in orde gemaakt door OFW op basis van gegevens 
- tot en met 2019 - van de Belastingdienst. Wel hebben 
huurders een eigen verantwoordelijkheid om hun gege-
vens goed door te geven aan de Belastingdienst.

Heeft u een inkomensdaling na 2019?
Het kan zijn dat er nog huurders zijn die na 2019 te 

maken hebben gehad met een inkomensdaling. “Denk 
aan een echtpaar dat inmiddels AOW heeft of waarvan 
de meeverdienende kinderen uit huis zijn”, geeft 
Nathalie Crone twee voorbeelden. “Het is misschien een 
beetje complex geregeld, maar ik vind het goed dat deze 
huurders nu een eenmalige verlaging krijgen. Ze moeten 
dus zelf wel het verzoek indienen via onze website.” (zie 
kader) 

Komt u in aanmerking voor huurverlaging?

-  Kijk op www.ofw.nl/huurverhoging. Klik op ‘Ik huur’ en 

vervolgens op ‘Huurverhoging/-verlaging’. 

 Daar kunt u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen.

-  Heeft u vragen, stuur een mail naar woondiensten@ofw.nl 

of bel ’s ochtends tot 13.00 uur met OFW, (0321) 38 55 00. 

We helpen u graag verder.

Wat vindt de HBV van de regelingen?

Voorzitter Claudia van Loveren van de 

Huurders Belangen Vereniging (HBV) heeft 

elk jaar overleg met OFW over veranderingen 

in de huurbedragen. “Daar komen we altijd 

uit, ook omdat OFW zich heel sociaal opstelt 

en netjes onder de maximale verhoging 

bleef. Dit voorjaar zijn we geïnformeerd door 

OFW over de nieuwe regelingen. Natuurlijk 

is het mooi dat de huur bevroren of soms 

verlaagd wordt. Waar de hypotheekrentes 

voor woningeigenaren steeds lager werden, 

hebben de huurders het de afgelopen jaren 

niet gemakkelijk gehad. Voor een huurder 

scheelt dit gemiddeld zo’n zes euro’s per 

maand. Sommige huurders zijn daar echt 

mee geholpen.”



 

  

MAG IK IN MIJN OUDERLIJK 
HUIS BLIJVEN WONEN?

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Voor iedereen komt het moment dat je afscheid moet nemen van 
je ouders. Maar wat gebeurt er als je in een huurwoning bij hen 
inwoont, en ze overlijden? Dan is het niet vanzelfsprekend dat je er 
kunt blijven wonen. OFW bekijkt dit per situatie.

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

huurbelangen!
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De HBV krijgt wel eens vragen over die mogelijkheid van 
medehuurderschap. Vaak wordt gedacht: ‘Ik woon hier 
mijn hele leven al, dus het huurcontract van mijn ouder 
komt na hun overlijden automatisch op mijn naam.’ 
Maar zo werkt het niet. Stel, je woont nog bij je ouders, 
of je bent weer bij hen gaan wonen. Dan ben je niet 
automatisch medehuurder.

Kan ik medehuurder worden met mijn ouders?
Eigenlijk kan dit niet, omdat je volgens de wet met je 
ouder geen duurzame gemeenschappelijke huishouding 
hebt. Met ‘duurzaam’ wordt in dit geval bedoeld dat je zo 
lang mogelijk bij elkaar wilt blijven. Van kinderen wordt 
namelijk verwacht dat ze vroeg of laat het ouderlijk huis 
verlaten. Trouwens, ook wonen bij grootouders, zus, 
oom of ander familielid is geen duurzame huishouding. 

Welke zaken spelen bijvoorbeeld mee?
In een enkel geval kun je als kind wel medehuurder-
schap aanvragen. OFW kijkt of iemand zijn hoofdverblijf 
in de woning heeft, voldoende inkomen heeft om de 
huur te kunnen betalen en of er sprake is van een duur-

zame gemeenschappelijke huishouding. Voor dit laatste 
kijkt OFW bijvoorbeeld naar de leeftijd van een kind, of 
de samenwoning tijdelijk of op de toekomst gericht is en 
of er sprake is van mantelzorg.

Speelt de vraag bij jullie?
Voorkom misverstanden, en bespreek met OFW wat 
in uw geval mogelijk is. Stuur een brief of e-mail 
(woondiensten@ofw.nl) en geef daarin uitleg over de 
reden van uw verzoek tot medehuurder. 

 Dus: krijgt OFW een verzoek en er is misschien een 
mogelijkheid tot medehuurderschap? Dan nodigt OFW 
deze bewoner uit om al die zaken te bespreken. Op 
basis daarvan wordt verder besloten. Als blijkt dat 
medehuurderschap niet mogelijk is, ontvangt u schrif-
telijk bericht.

LET OP:
je mag als hoofdhuurder 

iemand (tijdelijk) onderdak 
bieden. Maar de hoofd-
huurder moet hiervoor 

wel toestemming 
vragen bij OFW

http://www.huurdersbelangenvereniging.nl
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Samen met Energieloket Flevoland, gemeente Dronten en de 
steun van de Huurders Belangen Vereniging (HBV) helpen we u de 
komende maanden bij energiezuiniger wonen. Doet u ook mee? 
Gebruik energie Slim!

We zijn enthousiast dat Energieloket 
Dronten en gemeente Dronten de 
campagne ‘Gebruik Energie Slim’ 
hebben verlengd. En nu ook voor 
u, huurders van OFW. Met deze 
campagne kunnen we u en heel 
veel andere huurders helpen met 
energie besparen. 
Noek Pouw, directeur-bestuurder 
OFW: ‘’OFW ziet het als haar taak 
om te zorgen voor duurzame, 
goed geïsoleerde woningen. Onze 
woningen hebben gemiddeld een 
energielabel A, maar het is aan onze 
huurders om zuinig om te gaan met 
hun energieverbruik, kosten en het 
milieu te besparen. Ik roep huurders 
dus op om de trip naar het Energie-
loket Dronten te maken. Dat loont!’’ 
Claudia van Loveren, voorzitter HBV, 
deelt het enthousiasme: “Wij werken 
graag mee aan betaalbaar wonen. 
Dat is voor huurders van levens-
belang. In de winkel van Energie-
loket Dronten kunnen alle burgers 
van Dronten terecht voor hulp en 
advies.”

We geven u graag alvast tips. 

Tip 1: Gratis energiebespaar-
goodies
U kunt gratis energiebespaar-
goodies ophalen bij het energieloket 

(zolang de voorraad strekt). Hiermee 
kunt u thuis gelijk aan de slag. 
Bijvoorbeeld door het aanbrengen 
van Led-lampen of een doordruk-
stekker. En een douchetimer of een 
waterbespaarset voor kranen helpen 
bij het verminderen van het gasver-
buik. Hierdoor verbruikt u minder 
heet water. Stel zelf uw persoonlijke 
energiebespaartas samen, dan 
leggen wij deze voor u klaar. 

Tip 2: Leen energiemeter: 
ontdek energielekjes
Benieuwd waar energie onnodig 
verspild wordt thuis? Leen twee 
weken lang een energiemeter om in 
kaart te brengen welke apparaten 
onverwacht veel stroom gebruiken 
of waar juist meevallers blijken. 
Reserveer de energiemeter via 
www.energieloketflevoland.nl/
energiemeter.  

GEBRUIK ENERGIE SLIM!

Tip 3: Onafhankelijk 
energieadvies 
Kom langs voor een uitgebreid ener-
giebespaaradvies bij Energieloket 
Dronten, Swifterbant of Bidding-
huizen. De deskundige medewer-
kers van het Energieloket helpen u 
graag verder op weg.  

Neem contact op met 

• Chat: www.energieloketflevoland.nl
• E-mail: energieloket@nmfflevo-

land.nl
• Telefoon: (0320) 25 20 04 

Of loop binnen tijdens een van de 
inloopspreekuren (zie www.ener-
gieloketflevoland.nl voor openings-
tijden en de locaties).
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In de Vizier van zomer 2020 vertelde 
Ria Lijnsvelt (65) al dat ze zin had 
in de verhuizing naar haar nieuwe 
levensloopwoning in Het Palet in 
Dronten-West. Inmiddels is het 
zover: op 13 april kreeg ze de 
sleutel, vier dagen later stonden de 
meubels er al. In die paar dagen 
moest er wel van alles gebeuren. 
Met haar dochter zette ze alle door 
de aannemer gestucte muren in 
de voorstrijk, voordat ze het gingen 

sauzen in een lila kleur. Het plafond 
was al gewit door de aannemer. 
“Mijn plan was om eerst de kamer 
en slaapkamer beneden voor elkaar 
te maken. Ik vind het leuk om te 
doen, vooral omdat je ziet hoe je 
huis er van opknapt.” Daarna liet ze 
door een bedrijf boven en onder 
een laminaatvloer leggen.” De 
keuken was al door OFW geïnstal-
leerd, waarna ze alleen nog haar 
witgoedapparaten en elektrische 
inductiekookplaat moest plaatsen. 

“Liever niet boren in de tegels”
De eerste dagen liep ze wel tegen wat 
nieuwigheden aan, zoals de thermo-
staat en het openen van de kantel-
ramen. “Dat had vooral te maken 
met de coronamaatregelen rond 
de feestelijke overdracht: de OFW-
medewerker mocht niet mee naar 
binnen, waardoor ze niet alles uit kon 
leggen. Leuk was dat straatgenoten 
die er al woonden, me verwelkomden 
met ballonnen. Zo bouw je direct 
contacten op; ondertussen heb ik bij 

de buurvrouw een buitenlamp helpen 
ophangen.” Verder ligt de tuin er nog 
braak bij, met alleen tegelpaden voor 
en achter. In de voortuin zette ze op 
de eerste dag al een appelboompje 
om het wat gezellig te maken. Met 
de buren is al overlegd over een 
schutting. In haar eigen woning 
moet ze nog wat lampen installeren 
en hangen de meeste gordijnen. 
Een tip heeft ze nog wel over de 
badkamer “Liever had ik gezien dat de 
aannemer de douchegordijnstang al 
had opgehangen; ik heb liever geen 
barsten in mijn nieuwe tegeltjes, maar 
het is me toch gelukt.” 

Eindelijk, de sleutel van je nieuwe huis of appartement. Maar voordat je 
kunt verhuizen, moet er vaak nog wel een en ander gebeuren. Wie doet 
wat in je woning: de bewoner zelf, of OFW. We nemen een kijkje bij twee 
huurders van een nieuwbouwwoning en bestaand appartement.

WIE DOET WAT IN JE 
NIEUWE WONING?

Een ander huis, maar wat dan?

IN GESPREK MET

Ria Lijnsvelt: 

“Deze zomer blijf ik thuis en ga ik 

genieten van m’n huisje en de tuin.”

Wat zijn uw 
plannen voor 
deze zomer?

Ria Lijnsvelt: 
“Je ziet hoe je huis 

ervan opknapt”
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Wat regelt OFW bij een nieuwe verhuring? 
OFW krijgt regelmatig vragen van huurders, wie welke 
werkzaamheden bij een verhuring moet regelen.

Wat regelt OFW zoal wel?
- cilinders voor deursloten wisselen
- ramen en deuren controleren
- kapotte kozijnen en wandtegels herstellen
- ventilatieroosters schoonmaken
- keukendeurtjes afstellen
- kitvoegen keuken en douche nakijken

- toiletpotten reinigen en -brillen vervangen 
- elektra en contactdozen controleren 
- trekkoordjes vervangen
- woning bezemschoon achterlaten

Wat doet OFW bijvoorbeeld niet?
- muren verven/behangen
- vloer leggen
- tuin aanleggen
Natuurlijk kan het zo zijn dat een woning soms om extra 
aandacht vraagt. Dan is het maatwerk.

Bernadette Bouw: 

“Wandelen en fietsen in en 

rondom Dronten én genieten van 

mijn balkon.”

Wat zijn uw 
plannen voor 
deze zomer?

Sinds januari 2021 is Bernadette 
Bouw (63) de nieuwe bewoonster 
van een appartement in senioren-
complex De Werf aan de Galjoen-
straat in Dronten. Inmiddels is het 
bijna helemaal naar haar smaak 
ingericht, maar daarvoor moest ze 
ook zelf - met behulp van familie 
en vrienden- aan de slag. “Ik was na 
vele jaren in Swifterbant op zoek 
naar een kleinere woonruimte, 
liefst in een complex en graag wat 
hoger. Het fijne hiervan is dat alles al 

aangelegd is en klaar is. Toen ik voor 
dit appartement op de eerste etage 
in aanmerking kwam en ging kijken, 
stond alles al leeg; wel zag het er vrij 
donker uit, ook door de verouderde 
keuken. “Gelukkig zegde OFW een 
nieuwe keuken toe. Ondertussen 
had OFW de grijze kozijnen weer wit 
gegrond en het vergeelde plafond 
wit gesausd. De familie van de vorige 
bewoonster had het oude behang er 
al afgehaald. Een zonnescherm heeft 
ze nog over kunnen nemen van hen.

Zelf een tussendeur 
dichtmaken
“Voordat we dempend vliesbehang 
zijn gaan aanbrengen - ‘Dat is vrij 
gemakkelijk te doen’ - hebben we 
met toestemming van OFW een 
tussendeur dichtgemaakt. Daardoor 
heb ik een kleinere woonkamer, 
maar wel een extra slaapkamer met 
meer privacy.” Een strakke PVC-
vloer met houtuitstraling heeft ze 
al snel daarop laten leggen door 
een bedrijf. Ondertussen leerde ze 
haar medebewoners ook kennen. 

Bernadette Bouw: 
“Fijn dat er een nieuwe 

keuken in komt”

“Regelmatig bestelde ik artikelen 
voor in huis, die ik hier liet bezorgen. 
Gelukkig heeft mijn nieuwe buur-
vrouw ze aangenomen; met een 
doosje Merci heb ik haar bedankt. 
Overigens ben ik ook direct lid 
geworden van de Bewonersvereni-
ging; dat hoort er hier natuurlijk ook 
bij. Ik kreeg zelfs een bos bloemen 
als welkom. De gezamenlijke binnen-
tuin is mooi, maar ik heb ook mijn 
eigen balkon met planten ingericht.” 
Verder is Bernadette Bouw goed te 
spreken over de inzet van OFW: “Het 
fijne is dat tegenwoordig veel online 
kan: een mailtje en het is geregeld.”
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Het is al weer even geleden, maar dinsdag 20 april was het zover; 
onze allereerste digitale bewonersavond. Ruim 20 huurders 
“bezochten” ons op deze avond. Graag blikken we met u terug. 

We vonden het ontzettend leuk om de aanwezige huur-
ders via de digitale weg te kunnen spreken. We blikten 
met elkaar terug op 2020, want hoewel het door Corona 
een bijzonder jaar was, hebben we ook mooie momenten 
met elkaar beleefd. En we bespraken onze plannen voor 
dit jaar. In een aantal deelsessies gingen we op een aantal 
thema’s dieper in. 

Klantvisie; in contact met elkaar
We hoorden graag uw mening, zodat we de komende 
tijd kunnen kijken hoe we ons contact met u nog verder 
kunnen verbeteren. We kregen terug dat OFW goed met 
haar klanten omgaat en dat huurders over het alge-
meen met ‘jij’ aangesproken willen worden. Ook vinden 
huurders het fijn om inspraak te hebben, bijvoorbeeld 
bij modernisering of leefbaarheid in de wijk. Heldere 
en duidelijke communicatie hierin wordt belangrijk 
gevonden. 

Nieuwbouw; diverser woningaanbod
We keken met elkaar naar het beleid van OFW rondom 

BEWONERSAVOND;
DIGITAAL VERBONDEN

nieuwbouw en de bouwplannen die spelen. Onlangs 
zijn 24 nieuwbouwwoningen opgeleverd, begin volgend 
jaar komen daar 54 appartementen aan de Lijzijde bij en 
daarna de appartementen boven het Multifunctioneel 
Centrum in Swifterbant. Verder is OFW met de gemeente 
en andere partijen in gesprek over meer nieuwbouwmo-
gelijkheden. De huurders gaven aan wensen te hebben 
voor gelijkvloerse woningen in Dronten-West, een ruime 
seniorenwoning in Dronten, een voorrangsregeling voor 
senioren bij het achterlaten van een eengezinswoning 
en het doorstromen van een starters- naar een grotere 
eengezinswoning.

Leefbaarheid; trots op woning en wijk
We vinden het belangrijk dat huurders prettig samen 
wonen en leven, zich veilig voelen en trots zijn op hun 
eigen woning en wijk. Hierover hebben we de aanwezige 
huurders een aantal vragen gesteld. Schoon, heel en veilig 
wordt erg belangrijk gevonden. Volgens de deelnemende 
huurders moet dit tot de taken van OFW behoren als het 
gaat om de woningen en de directe omgeving ervan. Ook 
werd geopperd om een buddy in te zetten om nieuwe 
bewoners een goede start te laten maken in de wijk. 

Wat OFW financieel kan
De belangrijkste opgaven voor woningcorporaties zijn 
het verkorten van wachtlijsten door meer woningen te 
bouwen en woningen energieneutraal maken. Helaas 
kunnen woningcorporaties deze opgaven niet allemaal 
bekostigen. Ook OFW niet. OFW heeft berekend wat ze 
tot 2050 kan doen. Hieruit blijkt dat de huidige plannen 
nog net kunnen, maar dat veel meer nieuwbouw in een 
keer financieel niet haalbaar is.

Speciale aandacht ging uit naar de Huurders Belangen Vereniging (HBV). 
Vorig jaar bestond de vereniging 20 jaar. Door Corona kon dit jubileum 
niet uitbundig gevierd worden. We schonken daarom tijdens deze avond 
het huurdersbankje, dat bij ons kantoor staat. Hopelijk vinden er gauw 
vele mooie gesprekken plaats. 
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Als de mogelijkheid er is, waarom zou je er dan niet gebruik van 
maken? Daarom hebben bewoners uit de Koolzaadhof in 
Biddinghuizen dankzij een aanvraag in het Leefbaarheidfonds 
het buurtplein weer een stukje mooier gemaakt.

Vorig jaar wist de straat met finan-
ciële hulp uit het gemeentefonds 
SamenActief al een wilgenhut, 
insectenhotel, boomstambankje en 
vlinderstruiken voor elkaar te krijgen.  
Vanuit het Leefbaarheidsfonds van 
OFW kwamen daar wat bestrating en 
materialen voor buurtbijeenkomsten 
en bouwpakketjes voor vogelkastjes 
bij. Dit jaar zijn daar dankzij het 
Leefbaarheidsfonds van OFW nog 
eens hangende bloembakken aan elf 
lantaarnpalen bij gekomen, plus een 
waterbaan voor de kinderen.

Geregeld via de straat-app
“Het is een mooie samenwerking 
tussen bewoners van koop- en 
huurwoningen in de straat”, vertelt 
bewoonster Bianca van Loveren. 
“Omdat ik huur bij OFW, heb ik de 
aanvraag ingediend. Anderen zijn 
de straat rondgegaan voor hand-
tekeningen. En het mooie was dat 
weer veel mensen meededen. Via 

onze straat-WhatsApp hebben we 
het eigenlijk allemaal geregeld. Ook 
de hulpvraag om spierballen bij het 
ophangen van de bloembakken ging 
op die manier. Het is dus allemaal 
heel laagdrempelig.” 

Koffie drinken en spelen
Er hangt ook nog een wedstrijd-
element aan: de kinderen uit de 
straat mogen de mooiste bloembak 
kiezen. Samen optrekken bij zo’n 
aanvraag werkt volgens Bianca goed: 
“Je ziet dat het pleintje meer een 
ontmoetingsplek geworden is waar 

HET LEEFBAARHEIDSFONDS
FLEURT DE KOOLZAADHOF OP

bewoners een kop koffie drinken en 
waar kinderen spelen. En dat laatste 
was natuurlijk ook de bedoeling; 
kinderen achter het scherm vandaan 
halen. En het leuke is dat ook 
andere dorpelingen komen kijken. 
Het gebeurt zelfs dat enkele werkne-
mers van elders hier wel eens hun 
lunch gebruiken. En ja, ze ruimen 
alles netjes op in de adoptieprul-
lenbak die we ook bij de gemeente 
aangevraagd hebben.”

Meer weten? 
Kijk op www.ofw.nl/leefbaarheidsfonds



OFW Vizier  |  juni 2021

KORT NIEUWS
16

Gedurende het jaar werken wij 
aan een goede dienstverlening 
en tevreden klanten. Door KWH, 
het kennis- en kwaliteitscentrum 
voor woningcorporaties, laten wij 
dit meten. Misschien bent u wel 
eens door KWH benaderd voor het 
invullen van een vragenlijst, via e-mail 
of telefonisch. Want wij willen natuur-
lijk graag van u weten of u tevreden 
bent en waar het beter kan. 
In maart ontvingen we de resul-
taten van de onderzoeken naar 

onze dienstverlening in 2020. We 
zijn trots dat u onze dienstverlening 
beoordeelt met gemiddeld een 7,6. 
Hiermee hebben we het keurmerk 
voor de kwaliteit van onze dienstver-
lening opnieuw behaald. Uiteraard 
blijven we verder werken aan een 
optimale dienstverlening. 

Onderzoek digitale 
dienstverlening
Vanaf 14 juni start KWH een onder-
zoek naar voorkeuren van huurders 

voor een digitale dienstverlening. 
Mogelijk ontvangt u hiervoor een 
vragenlijst, waarin gevraagd wordt 
naar uw digitale voorkeurskanalen, 
welke digitale kanalen u nu gebruikt 
en hoe u het liefst door OFW digitaal 
benaderd wordt. 
Voor meer 
informatie over 
KWH en het 
keurmerk, kijkt u 
op: www.kwh.nl/
voor-huurders

BEDANKT VOOR UW BEOORDELING

Een bijzonder jaar, dat was 2020 voor ons allemaal. Het was een jaar dat vooral gedomineerd werd door 
Corona. Toch kon bij OFW, met enige aanpassing en creativiteit, veel werk wel doorgaan. Het gevolg: een 
aantal mooie resultaten. Lees ze in ons jaarverslag op ofw.nl/publicaties.

2020; EEN BIJZONDER JAAR

EEN GOEDE BUUR 
IS GOUD WAARD

De Beste Buren van 2020, dat zijn de 
heer en mevrouw Van de Ruitenbeek 
uit Biddinghuizen. Dit werd afgelopen 
maart bekendgemaakt tijdens de Beste 
Buur-verkiezing. Een verkiezing om 
buren die veel voor andere betekenen 
eens in het ‘zonnetje’ te zetten. Samen 
met Maatschappelijk Dienstverlening 
Flevoland (MDF) en team Samen Actief 

van de gemeente Dronten, organiseerden we de verkiezing voor 
de vijfde keer. We hopen volgend jaar weer een aantal buren te 
mogen verrassen, want een goede buur is goud waard!

HANDIG: ALLE 
SERVICENUMMERS 
BIJ DE HAND
Een spoedreparatie, storing aan uw cv-ketel 
of zonnepanelen? Maar welk nummer belt u 
daar ook alweer voor? We hebben een handige 
sticker die u in uw meterkast kunt plakken. 
Vraag er een op via woondiensten@ofw.nl of 
(0321) 38 55 00.


