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Tips voor een
koele zomer

Wie heeft u aan de lijn?
“Wij zijn het KCC!”
Kom maar op met
een idee voor
Leefbaarheidsfonds
Hoe houden we huurverhoging betaalbaar?
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VAN DE DIRECTEUR BESTUURDER

BESTE HUURDER,
Hoe is het met u? Ik hoop goed!

huurverhoging die een stuk
lager is dan bij veel andere

Met het afschaffen van alle coronamaatregelen, leek

verhuurders. En we werken

het er op dat deze lente alles weer “als vanouds” zou

er extra hard aan om onze

worden. Maar het liep heel anders. De dag voordat

dienstverlening aan u verder

de 1,5 meter maatregel er in Nederland afging,

te verbeteren. U leest hier

kreeg Oekraïne te maken met een verschrikkelijke

meer over in deze Vizier.

oorlog. In heel Europa en ook in Dronten kwamen er
hartverwarmende hulpacties op gang.

Maar eerlijk, de corona, de oorlog, stijgende (energie)
prijzen en personeelstekorten, vraagt veel van ons

De gevolgen van deze oorlog zijn enorm. Ze zijn zelfs

allemaal. Het is daarom van groot belang om af en

in Nederland voelbaar. Er is een tekort aan energie

toe “ los te laten”. Om (samen) te ontspannen en

en aan allerlei materialen. Als gevolg daarvan, zijn de

te genieten. En wanneer kan dat beter dan in de

prijzen van heel veel producten fors gestegen. We

zomer?

maken ons zorgen of al onze huurders nog wel de
rekeningen kunnen betalen. Tegelijkertijd hebben

Zoek uw favoriete plekje van Dronten op, doe uw

wij daar zelf ook mee te maken. Ook het bouwen,

ogen dicht, voel de zon, laat los en… neem de tijd!

onderhouden en beheren van woningen is veel

Misschien komt dan nog wel de dichter in u naar

moeilijker en duurder geworden.

boven (ons dichtproject loopt nog tot 1 september,
zie de achterzijde). We stellen uw bijdrage zeer op

Bij OFW werken we er, net als in coronatijd, met man

prijs.

en macht aan dat alles gewoon door kan gaan. Dat
u er zo min mogelijk last van heeft. Dat het wonen

Namens alle medewerkers van OFW,

in Dronten voor u betaalbaar en prettig blijft. We

een hele fijne zomer gewenst!

vragen daarom bijvoorbeeld per 1 juli een jaarlijkse

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 Rioleringswerkzaamheden
(rioolverstoppingen) T 0321 - 31 37 23

GSF glasgroep Glasbreuk
T 0320 - 25 71 57
Alarmnummer
Uitsluitend voor onderhoudsmeldingen
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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OFW geeft enkele koele tips

WEER DE WARMTE
UIT JE WONING!
Pff, wat is het warm, hè? Dat is niet altijd even fijn in een hete zomer.
Hoe voorkom je dat het binnen te warm wordt? Een paar koele tips!

In huis
•

Laat ’s ochtends de zonneschermen zakken, of doe
de rolluiken voor de ramen dicht.

•

Door binnen de gordijnen dicht te doen, wordt het
binnen niet te warm.

•

Houd de ramen overdag gesloten. Doe ze ‘s nachts
pas weer open, als het is afgekoeld. Dan verlaat de
warme lucht het huis en komt koelere lucht binnen.

•

Is het binnen echt heet; hang voor een open raam
een nat laken om de lucht af te koelen.

In bed
•

Kun je niet slapen? Koel even af met een korte koude
douche. Daarmee daalt de temperatuur van je
lichaam, zodat je gemakkelijker slaapt.

•

Gebruik geen polyester beddengoed, maar beddengoed gemaakt van satijn, linnen of katoen. Dat voelt
lekker fris ’s nachts.

In de tuin
•

•

Wassen en strijken kun je beter ’s avonds doen.

•

Hang je was buiten op; dat scheelt energie, ruikt fris

Installeer een schaduwdoek of zonnezeil aan de gevel
om de directe zon van huis of tuin te houden. Het

en houdt het huis koeler.
•

geeft een fijne schaduw in de tuin en is vaak gemakkelijk op te bergen.
•

Ga buiten in de schaduw zitten met de laptop of
computer op tafel.

•

Stenen en beton houden warmte vast, groen geeft

Met koken komt veel warmte vrij; een barbecue is
daarom een lekkere aanrader.

juist verkoeling. Hoe meer groen in de tuin, hoe
koeler de omgeving dus is.

Ventilator
•

Elektrische apparatuur
•

Elektrische apparaten, zoals een computer, oven en
wasdroger, geven veel warmte af.
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Een ventilator is zuinig in het verbruik en geeft een
frisse wind.

•

Plaats een bevroren fles halfvol water voor de
ventilator en je krijgt extra koele vochtige lucht.
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TERUGBLIK

OFW’S 2021 IN ÉÉN OOGOPSLAG
Prachtige resultaten

Het jaar leek heel mooi te beginnen: de eerste
coronavaccinatie op 6 januari in Nederland. We hadden toen
niet gedacht dat we nog een heel jaar met de pandemie
zouden zitten. Bij OFW zat op enig moment tot 20% van het
personeel thuis vanwege corona. Desondanks kon het
meeste van ons werk gewoon doorgaan en hebben we in
2021 een heel aantal prachtige resultaten bereikt.
Partners en medewerkers enorm bedankt hiervoor!

Onze thema’s
Duurzaam goed wonen
Goed onderhouden, duurzame
toekomstbestendige en
betaalbare woningen

Onze doelgroep onder dak
Beschikbaar, gevarieerd en
betaalbaar

Duurzame organisatie
Samenwerken met partners en
een klantgerichte dienstverlening

Inclusieve samenleving
Prettig, veilig en trots samen
wonen en leven

Huurders over onze dienstverlening
Contact
met klant

Woning
zoeken

7,3

Huur
opzeggen

8,1

7,5

Betrekken
nieuwe
woning

7,3

Reparaties

Onderhoud

Kwh totaal

Personeel

52

medewerkers

1

stagiairs

7,8
7,7
7,6

2

leerwerkplekken

VERKOCHT

27

verkochte woningen

Het totale jaarverslag inclusief ﬁnanciële jaarrekening, vind je op ofw.nl/publicaties.

5

Woning zoeken en huren

279
6.085
3,4
2,3

nieuwe verhuringen

Reparaties en onderhoud

woningzoekenden
jaar gemiddelde wachttijd
jaar gemiddelde actieve zoektijd

bezocht voor
1.696 woningen
dagelijks onderhoud

906 woningen geschilderd
500 rookmelders geplaatst
A

Energielabels
Nieuwbouw en duurzaamheid

24
88
898
636
228

nieuwbouwwoningen opgeleverd
woningen in aanbouw
woningen voorzien van zonnepanelen > +72

A++/A+/A 67%
B 16%
C 16%
D 5%
E 1%
F 0%
G 0%

woningen voorzien van elektrisch koken > +205
gasloze woningen > +41

Zo besteden we de gemiddelde huur
Woningtypes in %
Onderhoud

Nieuwbouw
€97

Beheer- en
algemene lasten

€162

Woningverbeteringen

€588

€20

€101 €41
€
€

Rentelasten

OFW Vizier | juni 2022

€108
€60

Verhuurderheﬃng
Belastingen en
verzekeringen

Eengezinswoning
Seniorenwoning
Appartement
Studentenkamer
Levensloopwoning
Tweekamer woning
Grote eengezinswoning
Kamer
Aangepaste woning
Woongroep

58,5%
13,7%
11,1%
8,1%
3,1%
2,4%
1,2%
0,8%
0,5%
0,5%
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MEDEWERKERS IN BEELD

WEES WELKOM!
WIJ ZIJN ER VOOR U
Wij zijn het Klant Contact Centrum (KCC), ofwel het visitekaartje van OFW.
Voor alle vragen over huren kunt u bij ons terecht. De meeste vragen

WAT MAA

Tessa Sloot
“Ik word blij van het helpen
van huurders in mijn eigen woonplaats. Ik hoop ze het gevoel te geven
dat ze bij ons terecht kunnen voor
alle soorten vragen over hun
woning!”

handelen we direct af. Als dat niet lukt, sturen we de vraag door naar collega’s van een andere afdeling, zoals Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering. We
doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Sommige
vragen zijn snel beantwoord, andere kosten meer tijd. De variatie van ons
werk is namelijk groot. De ene keer helpen we met een inschrijving voor een
woning of kleurkeuze voor de keuken; de andere keer ondertekenen we een
huurcontract en overhandigen we de sleutel.
We vinden het belangrijk dat ons contact met u ook bij ú past. Om
voldoende tijd te hebben voor persoonlijk contact met u, werken we in de
middag op afspraak en is er de mogelijkheid om op huisbezoek te gaan. We
verwerken de administratie en beantwoorden post, e-mails en vragen die
binnenkomen via het contactformulier op www.ofw.nl.
We horen de verhalen van de huurder; we vragen door, zodat wij u nog
beter kunnen helpen. Want natuurlijk valt er nog te verbeteren. Wij hebben
ons zelf tot doel gesteld om te gaan voor een 5-sterrendienstverlening
(van een 7,6 naar een 8+). Wie kan ons daarbij beter helpen dan u, onze
huurder! Daarom willen we samen met zoveel mogelijk huurders bekijken
welke verbeteringen we kunnen doorvoeren om de 5-sterrencorporatie voor
Dronten te worden.
Dit jaar willen we huurders bevragen over hun ervaring, tips en ideeën.
Wilt u meedenken? Registreer u dan op ons online platform praatmee.ofw.
nl. Wij houden u op de hoogte! Daarnaast onderzoekt het onafhankelijke
onderzoeksbureau KWH elk jaar onze dienstverlening. Misschien dat ze u dit
jaar ook bellen om mee te doen. U doet ons er een plezier mee om mee te
doen. En vergeet niet: heeft u vragen, neem contact met ons op. U weet ons
nu te vinden.
Contactgegevens
adres: De Noord 47 in Dronten
telefoon: (0321) - 38 55 00
e-mail: woondiensten@ofw.nl
Tip: op www.ofw.nl vindt u veel handige informatie over huren en wonen.
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KT HET LEUK WERK VOOR MIJ?
Antje Mulder
De dynamiek en interactie
met bewoners spreken mij erg aan
in het werk; duidelijke en juiste
informatie in de communicatie naar
onze klanten is erg belangrijk.”
“

Ada van der Blom
“Ik sta graag klaar voor een
ander. Het verschil maken voor
bewoners en woningzoekenden,
daar ga ik voor.”

Marjan van der Starre
“Het is een veelzijdige functie,
we hebben veel klantcontact.
Het werken met mensen maakt het leuk
voor mij. Iedere dag is weer anders.”

Denise Wolfs
“Het werk is enorm breed en
dat maakt het ook uitdagend en
afwisselend. Er is niet een dag
hetzelfde!”
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Saskia Algera
“Het is mooi om mensen te
helpen met zoiets belangrijks
als een thuis.”
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(BRAND)VEILIG
EN GEZOND WONEN
Uw woning moet veilig en gezond zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid. In het gebruik van uw woning kunt u zelf veel
doen om bijvoorbeeld brand te voorkomen. We geven u graag tips.
Een veilige en gezonde woning, dat is de basis voor uw

en verbind deze niet zomaar onderling met elkaar. Sluit u

woning. Zo zijn alle OFW-woningen beveiligd met een

teveel stekkerdozen op één groep aan, dan kan er brand

aardlekschakelaar. Hierdoor is er bij kortsluiting minder

ontstaan.

kans op brand. Ook hebben de meeste woningen één of

Tip 2: Ga veilig om met elektrische snoeren

twee rookmelders en worden de cv-ketels één keer per

Controleer losse snoeren regelmatig op beschadigingen.

twee jaar gecontroleerd.

Leg ze niet onder een tapijt of mat. Rol kabelhaspels

Een woningbrand
overkomt mij niet…
Toch krijgt de brandweer
jaarlijks vele meldingen.

Heeft u geen

rookmelder(s) in

uw woning, neem
dan contact

met ons op.

altijd helemaal uit voordat u ze gebruikt. Opgerolde
haspels kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.
Tip 3: Houd voldoende afstand tussen het
kooktoestel en brandbare dingen
Houd gordijnen, thee- en handdoeken uit de buurt van

Gelukkig kunt u zelf veel doen

het kooktoestel. Deze kunnen makkelijk vlam vatten.

om het wonen brandveiliger te maken:

Tip 4: Doe de woningcheck

Tip 1: Ga veilig om met stekkerdozen

Neem een kijkje op: www.brandweer.nl/onderwerpen/

Gebruik goedgekeurde, niet beschadigde stekkerdozen

woningcheck

”Zit er asbest in mijn woning?”

zitten. Aan de buitenkant is niet altijd te zien of het

Asbest werd tot 1994 veel gebruikt in bouwmaterialen,

asbesthoudend materiaal is. Materialen waarin vroeger

ook in woningen. We hebben in beeld gebracht wat de

vaak asbest werd gebruikt, zijn: (harde) vloerbedek-

aard en omvang van de asbestsituatie in onze woningen

king, betimmering, bloembakken, golfplaten, daken en

is . Huurders zijn hier de afgelopen jaren via een brief

in gevelkachels. Mocht u werkzaamheden verrichten

over geïnformeerd. Gelukkig is in principe in OFW-

aan uw zelf aangebrachte voorzieningen die mogelijk

woningen geen asbest meer aanwezig waar u direct mee

uit asbesthoudende materialen bestaan, neemt u dan

in aanraking komt. Of asbest dat direct schadelijk is voor

contact op met een opzichter van OFW. Ook als u twijfelt.

uw gezondheid. We hebben al veel asbest verwijderd.

Wilt u weten of en welk mogelijk asbest er in uw woning

1

zit? Vanaf september dit jaar kunt u dat zien op onze
Zelf geklust?

website: www.ofw.nl/asbest. Op onze website vindt u

Het kan zijn dat u of een vorige huurder zelf aanpas-

ook veel gestelde vragen over asbest. Liever persoonlijk

singen heeft gedaan in de woning. Hierin kan asbest

contact? Kom bij ons langs of bel ons.

1) We hebben een inventarisatie gedaan in gelijksoortige basiswoningen of gegevens uit inventarisatierapporten
uit het verleden gehaald. Heeft u twijfels over mogelijk asbest in uw woning? Neem dan contact met ons op.
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PROJECTEN IN BEELD

64 NIEUWE OFW-WONINGEN
We zijn blij dat we de eerste helft van dit jaar 64 nieuwe woningen
hebben gebouwd. In maart vierden we de oplevering van 54
appartementen. En, zoals het er nu naar uitziet, reiken we volgende
maand de sleutels uit van de 10 woningen in de wijk Het Palet.
De geboorte van Luwte en

10 woningen: het einde in zicht

Shelter

Aan de Johannes Vermeerstraat in de wijk Het Palet in Dronten bouwen

Na 16 maanden bouwen, was het

we 10 woningen voor starters en kleinere huishoudens. In april konden de

dan eindelijk zover voor de huurders

nieuwe huurders al even een kijkje nemen in hun woning. Voor hen is het

van de appartementengebouwen

ook bijna zo ver. Zodra ook de nutsvoorzieningen geregeld zijn, kunnen ze

aan de Lijzijde in Dronten. Ze

volgende maand hun nieuwe woning betrekken.

ontvingen de sleutels en konden aan
de slag met de inrichting van hun
nieuwe thuis. In maart vierden we
dit met hen. Samen met wethouder
Peter van Bergen onthulden twee
huurders de namen die zij de
gebouwen zelf hebben gegeven:

‘Wat fijn om even echt
in de woning te staan.
De woning voelt ruim en
mooi aan. We zijn er erg

Luwte en Shelter.

blij mee!’
Huurders Het Palet
Inschrijven voor later…
Nu nog niet op zoek naar een
andere woning? Later misschien wel.
Als huurder van OFW betekent dat
niet dat je direct recht hebt op een
andere woning. Schrijf u daarom in.
Zo bouwt u inschrijvingsjaren op. Als
u dan reageert op een woning, is de

‘Het is belangrijk dat er voor senioren geschikte
woningen zijn, gericht op hun woonwensen. Zo
kunnen zij in Dronten blijven wonen.’
Wethouder Peter van Bergen
OFW Vizier | juni 2022

kans groter dat u snel kans maakt.
Inschrijven kost 15 euro per jaar en
doet u via www.ofw.nl. Komt u er
niet uit? Maak een afspraak met ons
Klant Contact Centrum. Wij helpen
u graag!
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VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

SCHUTTINGEN EN BEUKENHAGEN,
OFW DOET HET ONDERHOUD!
De laatste jaren plaatst OFW bij nieuwbouw- en moderniseringsprojecten
vaak beukenhagen en/of schuttingen. Een strakke schutting of natuurlijke beukenhaag geeft eenheid en een net straatbeeld. Hoe zorgen we
met elkaar dat het er ook netjes bij blijft staan?

gaat. Maar ze zijn en blijven eigendom van OFW. Daarom
verzorgt OFW het onderhoud. Om de erfafscheiding in
de straat mooi en gelijkmatig te houden, mag u hier geen
wijzigingen in aanbrengen. Anders kan OFW u verantwoordelijk houden voor het herstel naar de oorspronkelijke
situatie. De eventuele bijbehorende kosten zijn dan voor
uw rekening.
Wat zijn de regels bij een beukenhaag?
• de haag mag niet hoger zijn dan 90 cm;
• 2 x per jaar snoeit een hovenier de haag in opdracht van
Kant-en-klare erfafscheiding

OFW;

Voor vele huurders is een kant-en-klare schutting of

• u mag de haag niet verwijderen of zelf snoeien;

geplante beukenhaag ideaal. Want een stevige en mooie

• meld schade (zoals een dood boompje) via een repara-

erfafscheiding aanleggen kost tijd en geld. Bij modernise-

tieverzoek bij OFW.

ringsprojecten en nieuwbouw wordt vaak een beukenhaag
en/of schutting geplaatst; dit ligt eraan hoe de tuinen

Welke regels gelden voor een schutting?

grenzen aan de openbare ruimte.

• u mag de schutting niet verwijderen, veranderen of schilderen;

OFW houdt schutting en haag netjes
Deze erfafscheidingen horen bij het gehuurde, zoals in

• meld schade (verrot of omgewaaid) via een reparatieverzoek bij OFW.

het huurcontract staat en waar de huurder mee akkoord
Samen voor mooie tuinafscheidingen
OFW en de HBV hebben in Biddinghuizen, Dronten en
De HBV
behartigt al
ruim 20 jaar uw
huurbelangen!

HBV
Postbus 193
8250 AD Dronten
06 - 38 34 81 87
www.huurdersbelangenvereniging.nl

Swifterbant al deze schuttingen en beukenhagen in kaart
gebracht. We hopen op uw medewerking dat de regels
omtrent beukenhagen en schuttingen worden nageleefd.
En geniet ondertussen vooral van het uitzicht!
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IN GESPREK MET

MEDEWERKERS KIJKEN TERUG
We namen afgelopen maand afscheid van twee collega’s die lang
voor OFW hebben gewerkt en met menig huurder contact hadden.
Even terugkijken.

Ditmer Salverda (34): “Thuisgevoel geven”
“Als stagiair Bouwkunde ben ik hier

ben ik trots op. Ik heb altijd prettig

veertien jaar geleden begonnen. Ik

samengewerkt met mijn collega’s,

mocht blijven, als werkvoorbereider.

de gemeente, aannemers, archi-

Daarna heb ik elke vier jaar een

tecten en andere adviseurs. En met

nieuwe stap kunnen maken binnen

bewoners had ik goede contacten.

OFW, waaronder mijn laatste als

In mijn nieuwe baan bij de landelijke

projectontwikkelaar. Het mooie van

gebiedsontwikkelaar BPD ga ik ook

mijn werk is dat je van ‘niets’ ‘iets’

aan de slag als ontwikkelaar, maar

creëert. Ik hield voor ogen dat je

voor een bredere doelgroep en

voor de huurder bouwt, dus dat het

op grotere schaal. Wat ik onthoud,

betaalbaar moet zijn. We hebben

is dat je een huis bouwt om een

mooie woonproducten gecreëerd en

bewoner een thuisgevoel te geven.”

het aanbod staat er goed bij; daar

Jaap Spaan (66): “Blijf dichtbij de huurder”
“Waar zijn de jaren gebleven, nu ik

Ik vind dat je dichtbij de huurder

sinds 19 mei met pensioen ben.

moet staan en zaken snel oplost.

Liefst 51 jaar lang heb ik gewerkt, de

Dat contact met de huurders, maar

laatste 21 jaar bij OFW als huis-

ook met mijn collega’s, ga ik missen.

meester/toezichthouder. Zonder

Gelukkig heb ik mijn postduiven,

schooldiploma’s ben ik eigenlijk best

hond en brommer nog als hobby’s.

goed terechtgekomen! In en rond

En ik blijf vissen met oud-collega

de appartementencomplexen deed

Andy en kom vast nog eens koffie-

ik de klussen waar onze service-

drinken bij OFW of in De Regenboog.

monteurs niet aan toe komen.

Ik wens alle huurders en collega’s

Zoals het plaatsen van een wc-bril

het beste toe.”

of het vervangen van een lampje.

OFW Vizier | juni 2022

12
IN GESPREK MET
Hoe gaat OFW om met huurverhoging?

‘WE VINDEN
BETAALBAARHEID
BELANGRIJK’
Vorig jaar zijn de huren bij OFW vanwege corona níet gestegen. Per 1 juli
2022 gaat de huur wel omhoog. Met gemiddeld 1,6% is dit wel minder, dan
het inflatiecijfer van 2,3% toestaat. Nathalie Crone, manager Wonen, vertelt
hoe OFW de huurstijging zo laag mogelijk probeert te houden.
Welke inkomsten heeft OFW?

er passende woningen van, zoals

snel omhoog. Dat is zorgelijk voor

“Huren zijn een belangrijke inkom-

appartementen en levensloopbe-

iedereen. Voor OFW betekent dit

stenbron. Daarnaast lenen we

stendige woningen.”

dat we bijvoorbeeld meer moeten

geld om te kunnen investeren

betalen voor bouwmaterialen. Juist

en verdienen we geld met de

Waarom is de huurverhoging

omdat de maatschappelijke opgave

verkoop van woningen. Dat zijn

nodig?

voor verduurzamen en bouwen nu

meestal woningen die minder goed

“Elk jaar stijgen de meeste prijzen,

groot is, hebben we dat geld wel

aansluiten bij de vraag van onze

maar de laatste tijd gaan ze erg

nodig.”

woningzoekenden. En we bouwen
met dat geld vervolgens meer bij,
dan we verkopen.”
Wat gebeurt er met dat geld?
“Net als andere woningcorporaties
hebben we dit geld nodig voor onze
organisatie en voor investeringen.
Denk aan onderhoud en verduurzaming, zoals de installatie van
zonnepanelen en warmtepompen
om zo de energiekosten voor de
huurders te verlagen. En we bouwen
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Hoe maak je die rekensom?
“We willen het voor al onze bewoners betaalbaar houden. Om dat
te doen kijken we naar de huidige
huur, de woningwaarde en naar
het inkomen van huishoudens. De
grootste groep huurders betaalt
straks 1,2% meer. Voor sommige
huurders geldt een verhoging van
2%, dan wel 2,3%. Gemiddeld is dat
een huurstijging van 1,6%. In vergelijking met andere corporaties doen
wij het netjes.”
Hebben huurders ook

FINANCIËLE HULP
NODIG?
MDF HELPT JE VERDER!
Ben je het overzicht op je administratie
kwijt? Kom je in financiële problemen? Dan
kan het prettig zijn als iemand even met
je meekijkt en je verder helpt. Met Maat-

inspraak?

schappelijke Dienstverlening Flevoland

“We leggen ons voorstel altijd voor

(MDF) kun je contact opnemen of langs-

aan de Huurders Belangen Vereniging (HBV). Van hen horen we

komen. De hulp is gratis.

dat we het goed aanpakken door
verschillende huurdersgroepen zo
eerlijk mogelijk om een huurverho-

Coördinator Wendy Rademakers van MDF: “Je ziet nu veel prijs-

ging te vragen.”

stijgingen. Dat maakt het lastig voor sommigen. Elke euro kan dan
een teveel zijn. Onze tip: ga op zoek naar grip op je geldzaken.

Hoe reageren huurders?

Zelf of met hulp. Maak eens een lijstje met inkomsten en vaste

“Bij ons Klant Contact Centrum

uitgaven, zoals huur, zorgpremie en energiekosten. Dan weet je

geven sommige huurders aan dat ze

wat je overhoudt voor voeding en andere zaken. Neem dat geld

niet blij zijn met de huurverhoging.

eventueel contant op: dan zie je wat je in je hand hebt.”

Ik snap dat voor sommigen ieder
tientje extra per maand een behoor-

Hulp nodig?

lijke uitgave kan zijn. Ook omdat

• Op het Financieel (inloop)spreekuur in de dorpshuizen kun je

de kosten van energie en voeding

zonder afspraak terecht met al je vragen over geldzaken, formu-

stijgen.”

lieren en brieven.
• Vrijwilligers Geldzaken kunnen thuis met je meekijken naar je

En als betaling moeilijk is?

inkomsten en uitgaven. Ze kunnen je helpen om overzicht te

“Onze consulenten van Huurincasso

krijgen.

letten op signalen van huurders; in
dat geval proberen wij met hen in
contact te komen. Tegelijk werken
wij goed samen met MDF. Als je in
betalingsproblemen komt, kunnen
MDF-medewerkers je helpen.”

OFW Vizier | juni 2022

Kijk voor
meer informatie

en tips op
www.mdflevoland.n
oooooooooo
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HET LEEFBAARHEIDSFONDS,
EEN GOED IDEE
VOOR JE BUURT!
Een prettige leefomgeving, dat willen we toch allemaal. Daarbij kan
het Leefbaarheidsfonds je een financieel handje helpen. Want meer
leefbaarheid zit soms al in een klein hoekje: een bloembak, boekenkast
of bankje voor de buurt. Wie heeft nog meer een goed idee?
Voor wie is het

Waar kun je aan denken?

Leefbaarheidsfonds?

Verschillende initiatieven hebben

voor appartementencomplex

Het Leefbaarheidsfonds van OFW

de afgelopen jaren al een bijdrage

De Werf in Dronten.

ondersteunt initiatieven en acti-

gekregen. Enkele voorbeelden:

viteiten die een bijdrage leveren

• Een kast voor de buurtbibliotheek

aan een goed leefklimaat. Elk
huurder van OFW kan een aanvraag

aan de Jachthoorn in Swifterbant.

• Een gemeenschappelijke opbergkast

• Bloembakken, buitenspeelgoed en
een tuinkast voor villa Kakelhof in
Biddinghuizen.

• Drie kasten voor AED’s aan

indienen. Deze worden beoordeeld

Akkerhof, De Zaaiviool en Lucer-

Hoe kun je meedoen?

door een Raad van Advies. Goedge-

nehof in Biddinghuizen.

Heeft u een idee voor de buurt, dan

keurde ideeën worden beloond met

• Een parasol in de binnentuin

kunt u via onze website een voorstel

een financiële bijdrage van maxi-

van appartementencomplex Het

indienen. Het moet wel aan enkele

maal 2.500 euro voor de kosten.

Tussendek in Dronten.

voorwaarden voldoen:
• Het moet een bijdrage leveren aan
een prettige woonomgeving.
• Het moet draagvlak hebben onder
de buurtbewoners.
• Bewoners moeten het zelf regelen en
uitvoeren.
• Een duidelijk beschreven plan met
een begroting.
• Geen commercieel doel, geen politiek of religieus karakter.
Heeft u een idee of wilt u meer weten? Kijk
eens op: www.ofw.nl/leefbaarheidsfonds.
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DE TAS ZET DE BANKJES BUITEN!
Dankzij het Leefbaarheidsfonds heeft appartementencomplex De Tas
in Biddinghuizen twee mooie houten buitenbankjes voor de binnentuin
gekregen. Bewoonster Heleen van Els (58) vertelt waarom ze met dit
idee kwam en hoe het geregeld is.
De aanleiding - elkaar ontmoeten
“Het is fijn om hier op mezelf te wonen, maar ook vind
ik het belangrijk om met de andere bewoners samen te
leven. Sociale contacten zijn van levensbelang, denk ik.
Tegelijk zie ik dat vooral ouderen het lastig vinden om
elkaar op te zoeken. Daarom leken twee buitenbankjes
me wel wat, die alle bewoners in de binnentuin kunnen
gebruiken, om elkaar te ontmoeten.”
De zoektocht - draagvlak zoeken
“Onze huismeester Yvonne Verschoor tipte me over
het Leefbaarheidsfonds. Het idee van de bankjes was
goed, maar dan moest ik eerst alle bewoners vragen.
Dan weet je zeker dat het breed gedragen wordt. Uit
die enquête bleek dat 47 van de 52 huishoudens voor

zijn in overleg met de Bewonerscommissie bedacht. Het

waren. Ondertussen heb ik het lokale timmerbedrijf

bedrijf GICOM uit Biddinghuizen heeft er mooie metalen

Speelkwartier gevraagd wat de kosten zouden zijn van

naambordjes voor gemaakt. Het fijne is dat bewoners

twee bankjes. Toen heb ik het plan via www.ofw.nl inge-

de bankjes dankzij de wieltjes gemakkelijk kunnen

diend. Dat ging prima.”

verplaatsen. Ik merk dat anderen vrij snel aanschuiven
als er iemand zit. Misschien dat we een volgende keer

De oplevering - schuif maar aan

een bijpassende tafel aanvragen. Helemaal mooi zou

“Het duurde een tijdje, maar nu staan ze er! De namen

het zijn als we de leegstaande kamer in De Tas kunnen

Burenbank (blauw kussen) en Zonnebank (groen kussen)

gebruiken als opslag of gezamenlijke binnenruimte.”

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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KORT NIEUWS

SMS-HERINNERING
AFSPRAAK OFW-MONTEUR
Misschien heeft u er al een van ons gehad. Een sms-bericht als herinnering voor de afspraak die u heeft met een van onze monteurs of
opzichters. Die versturen we sinds april. U ontvangt er een op de
werkdag voordat de afspraak plaatsvindt. En, direct na het maken van
de afspraak, ontvangt u per e-mail een bevestiging van ons. Belangrijk
dus dat wij uw mobiele nummer en e-mailadres hebben.
Check uw gegevens Via uw persoonlijke pagina MijnOFW kunt u uw contactgegevens inzien. Controleert u ze op
juistheid? Hebben wij geen e-mailadres of mobiel nummer van u, dan ontvangt u geen bevestiging en sms als herinnering.

ONDERHOUD ZONNEPANELEN, VOOR WIE?
“Ik heb zonnepanelen van OFW, maar wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud en schoonmaken ervan?”
Deze vraag krijgen wij regelmatig. We geven u graag antwoord:
• OFW is eigenaar: Als huurder betaalt u maandelijks een gebruikersvergoeding voor de zonnepanelen.
• Storingen: Bij een storing aan de zonnepanelen, neemt u contact op met de firma Nooter (038) 45 316 22.
• Schoonmaken: Het schoonmaken van de zonnepanelen is niet nodig. Door een speciaal laagje (coating)
worden ze schoongespoeld bij een regenbui.

EEN GEDICHT OVER UW WOONPLEK
In de vorige Vizier deden wij een oproep aan alle huurders:
Wat maakt uw woonplek, straat of buurt bijzonder of fijn?
Wat maakt het uw ‘thuis’? Schrijf hierover een gedicht of
een verhaal en stuur dit voor 1 juni naar ons op.
Inmiddels hebben we 5 mooie gedichten ontvangen. Van u
nog niet? We zouden het erg leuk vinden om uw gedicht of
verhaal een plekje te geven in ons nieuwe ondernemingsplan. Daarom verlengen we de inzenddatum naar 1 september. Doet u mee?
Het gedicht of verhaal mag gaan over van alles: uw huis, uw tuin, uw buurt, herinneringen aan vroeger of juist een
recente gebeurtenis. Deel met ons uw ervaring en wie weet komt u op een dag uw gedicht of verhaal zelfs ergens
tegen op straat…
Inzenden kan tot 1 september 2022 via e-mail of als bijlage bij een e-mail naar: jessicalilach@ofw.nl.
Per post mag natuurlijk ook: OFW, T.a.v. Jessica Lilach, De Noord 47, 8251 GM Dronten.
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