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’t Is - bijna - lente,
dus lekker de tuin in!

Eindelijk, de bouw
van MFC Swifterbant
gaat beginnen

Na 49 jaar een
nieuwe start aan de
Lijzijde in Dronten

“Huurachterstand? Trek op tijd aan de bel!”
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VAN DE DIRECTEUR BESTUURDER

DE LENTE
KOMT ERAAN
Beste huurder,

de gemeente mee te laten
doen; op pagina 16 leest u

Ik wil het deze keer kort houden. De lente komt

er meer over. Maak vooral

eraan, dus is het helemaal niet de tijd om binnen te

gebruik van al die activiteiten

zitten met de Vizier op schoot. Het is tijd om naar

en voorzieningen; daar zijn ze

buiten te gaan. Om bezig te gaan met de plantjes in

voor!

de tuin of op het balkon. Om een praatje te maken
met de buren. Om het ontspruitende gras te ruiken,

Even terug naar de lente; deze tijd brengt de dichter

de wind in de haren te ervaren. Om even stil te

in mij naar boven. En ik hoop ook bij u. In deze Vizier

staan, de ogen dicht te doen. En te zijn. In een diepe

(op pagina 9) leest u hoe u mee kunt doen aan ons

zucht, het geluk. Dit lentegeluk wensen we u toe,

‘Hier woon ik’-gedichtenproject.

verpakt in een zakje bloemenzaad.
En als u lekker buiten bent geweest en uw eerst
Natuurlijk realiseren wij ons dat het niet iedereen

dichtregels aan het papier heeft toevertrouwd, dan

gegund is om vrij van de lente te kunnen genieten.

is het toch wel een goed idee om deze Vizier te

Dat een zakje bloemenzaad daarvoor niet genoeg is.

lezen . Want in deze Vizier vindt u nuttige lentetips,

Vanwege ziekte of eenzaamheid bijvoorbeeld. Maar

bijvoorbeeld over het klaarmaken van de tuin.

als er een gemeente is waar er naar die mensen
omgekeken wordt, dan is het de gemeente Dronten

Een fijne lente toegewenst!

wel. Daarom is OFW ook partner van de Coalitie
ZamenEen, die zich sterk maakt voor deze mensen.

Noek

Er wordt van alles georganiseerd om iedereen in

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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PROJECT IN BEELD

DE BOUW VAN MFC SWIFTERBANT
KAN BEGINNEN!
Op 16 februari 2022 hebben OFW, gemeente Dronten én de aannemer
hun handtekening gezet: de bouw van het Multifunctioneel Centrum
(MFC) in Swifterbant gaat nu dus echt beginnen. Prachtig nieuws.
We nemen het bouwplan door.

Wat wordt er gebouwd? OFW en

Wanneer start de bouw? Binnen-

de gemeente Dronten realiseren in

kort start het bouwrijp maken van de

nauwe samenwerking met de

grond van het perceel aan De Poort.

toekomstige gebruikers een MFC

Dat betekent enkele bomen kappen

voor Swifterbant. Daarbij worden 30

en oud-leidingwerk weghalen. We

sociale huurappartementen voor

starten dan vermoedelijk net voor de

55-plussers gebouwd. Hiervan zijn

zomer met de fundering van het

acht zorgappartementen voor

MFC.

zorgorganisatie Coloriet. De verhuur
van de appartementen ligt bij OFW

Hebben de stijgende bouwkosten

en Coloriet. De gemeente maakt

nog invloed? Ja. Om het gebouw

betrokkenen nauw op de hoogte van

afspraken met De Meerpaal en

betaalbaar te houden, zijn in het

de voortgang.”

Flevomeer Bibliotheek en Coloriet

pand soms nieuwe keuzes gemaakt,

om de ruimte op de begane grond in

bijvoorbeeld voor ander materiaalge-

te vullen. Onder meer de lokale

bruik. Daarmee zijn de kosten weer

Oud worden in je eigen dorp

verenigingen kunnen hier dan

in balans gebracht. De kwalitatieve

We zijn blij dat we met de komst van

gebruik van maken.

uitstraling van het gebouw is in tact

de appartementen, ook Swifterbant

gehouden en het gebouw blijft heel

de mogelijkheid geven om in het

duurzaam.

eigen dorp te kunnen blijven wonen.

Wie gaat het bouwen? OFW werkt
samen met twee vertrouwde namen.

Om in aanmerking te komen voor

De aannemer is Jorritsma Bouw. Zij

Wanneer gaat het MFC open? Dat

een van de appartementen, moet

hebben ook de twee nieuwe appar-

is niet precies te zeggen. Bij een

u ingeschreven staan als woning-

tementencomplexen aan de Lijzijde

bouwproject spelen allerlei factoren,

zoekende. Op woningzoeken.ofw.

in Dronten gebouwd. Al eerder

maar het dorp kan erop rekenen dat

nl worden te zijner tijd alle beschik-

tekende LKSVDD architecten voor

wij er alles aan doen dat het bouw-

bare appartementen van het MFC

het ontwerp van het MFC; ze hebben

proces voorspoedig verloopt. Het

geplaatst. Toewijzing vindt plaats op

ook Het Tussendek in Dronten en De

streven is dat het MFC er staat voor

basis van inschrijfduur.

Tas in Biddinghuizen ontworpen.

het einde van 2023. We houden alle
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OFW’S 2022

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Met ons jaarplan geven we invulling aan ons ondernemingsplan ‘Inspireren & Verbinden 2018-2023’.
Het jaarplan 2022 is een logisch vervolg op ons
vorige jaarplan, waarin we verdere uitwerking
hebben gegeven aan onze nieuwbouwplannen, visies
en beleid, organisatie en werkwijze (doelmatig,
klantgericht). Het totale jaarplan inclusief ﬁnanciële
begroting, vind je op ofw.nl/publicaties.

Onze doelgroep onder dak
Voldoende beschikbaar woningaanbod met acceptabele wachttijden
Gevarieerd woningaanbod, passend
bij de behoeften van de doelgroep
Betaalbaar woningaanbod dat
toegankelijk is voor onze doelgroep

Onze
Onze
thema’s,
beloftes en
acties
Nieuwbouw:
54 appartementen Lijzijde Dronten
10 woningen Het Palet Dronten
Ontwikkeling 30 appartementen en een
Multifunctioneel Centrum Swifterbant
Ontwikkeling 60 appartementen
‘gemengd wonen’ stationslocatie
Dronten
Planvorming 50 woningen voor spoedzoekers (ﬂexwonen)
Beleid:
Evaluatie verkoopbeleid
Implementatie nieuw huurbeleid
Verkenning Voorzieningenwijzer –
instrument voor armoedebeleid

Duurzaam goed wonen
Kwalitatief goede woning
goed onderhoud, technisch in orde,
veilig en gezond
Duurzame woning
energiezuinig, toekomstbestendig en
duurzaam gerealiseerd
Betaalbare woning
kwaliteit staat in verhouding tot de prijs

Vertalen visie duurzaamheid naar
vastgoedstrategie (energiezuinig,
circulair, klimaatadaptief en
natuur-inclusief)

MISSIE
“Wij bieden onze doelgroep
voldoende beschikbare,
betaalbare, passende,
kwalitatief goede en
duurzame huisvesting in
wijken waar het prettig
samen wonen is.”
“Wij bereiken dit met een
klantgerichte, eﬃciënte en
transparante organisatie en
een doeltreﬀende inzet van
(ﬁnanciële) middelen.”

Actualisering inkoop- en aanbestedingsbeleid
Uitvoeren begroting planmatig
onderhoud
OFW Vizier | maart 2022
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Inclusieve samenleving
Leefbare woonomgeving
prettig samen wonen en leven
veiligheid
trots op eigen woning en wijk

Duurzame organisatie

Opstellen en implementeren Visie
Inclusiviteit en Leefbaarheid
Uitvoeren & opvolgen
buurtinventarisaties
Beeldkwaliteitplan
> schoon, heel en veilig
Onderzoek hulp bij tuinonderhoud

Samen met partners invulling geven aan
onze thema’s

Verkenning beleid en aanpak woonfraude

Klantgerichte dienstverlening > oog en
oor voor de klant, de klant helpen op een
manier die bij hem of haar past

Meer regelruimte voor medewerkers

Realiseren uitbreiding Gezondheidscentrum
Dronten-West

Voorbereiden nieuw ondernemingsplan en Strategisch Beleidsplan Voorraad & Nieuwbouw

Zo wordt de
maandelijkse
huur gebruikt

Implementeren klantvisie

Beschikbaar voor
investeringen

Exploitatielasten
(incl. onderhoud)

15%
€
€

Rentelasten

17%

27%

35,5
miljoen

22%
19%
Belastingen en
heﬃngen
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DUBBEL INTERVIEW

OFW, MDF en gemeente Dronten werken samen:

“HUURACHTERSTAND?
TREK AAN DE BEL!”
Je huur betalen. De meeste bewoners doen dat keurig op tijd.
Bij sommige huurders gaat er wel eens wat mis. Gelukkig kan het
team Huurincasso van OFW erger voorkomen. De samenwerking
met MDF en gemeente Dronten helpt daarbij.

Betaal op tijd
Sommige huurders maken elke maand nog zelf de
huur over. Maak het uzelf gemakkelijk en machtig
OFW om uw huur automatisch af te laten schrijven.
Dan weet u zeker dat u het niet vergeet. Bij het
tabblad ‘Betalingsgegevens’ kunt u een machtiging
via Mijn OFW doorgeven. Wij incasseren de huur op
de 25e, 28e of 1e (voorafgaand aan de maand). De
huur voor april betaalt u dus uiterlijk 1 april.
Monique Buiteman en Fadoua Mansouri, team Huurincasso van OFW.

Fadoua Mansouri en Monique Buiteman zijn de twee

maken van de huur, krijg je al snel bericht van ons. Dat

consulenten Huurincasso van OFW. “We zijn er trots

is bedoeld als herinnering, maar ook als oproep om

op dat bijna alle bewoners op tijd hun huur betalen,

contact met ons op te nemen als de betaling even niet

vertelt Fadoua. Van de ruim 4.000 huurders zijn er

lukt. Je kunt ons hiervoor altijd bellen. Daar zijn we ook

per jaar ongeveer veertig die niet op tijd betalen. Dit

voor, om met je mee te denken. Er kan iets mis zijn

kan komen door verschillende omstandigheden. Door

gegaan; dat kan gebeuren. Gelukkig lukt het de meeste

op tijd met huurders in gesprek te gaan, zijn we erin

huurders om hierna vrij snel te betalen.”

geslaagd om dit aantal achterstallige huurbetalingen
afgelopen jaar te verminderen.”

Tijdelijk geen geld of meer problemen?
Als het te lang duurt, nemen de consulenten zelf contact

”Bel ons gewoon om het te bespreken”

met je op. “We bellen op of komen bij de huurder thuis

Monique legt uit: “Als je te laat bent met het over-

om persoonlijk contact te krijgen”, vertelt Monique. “Dat
OFW Vizier | maart 2022
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helpt om te horen waarom er sprake is van achterstand.
Dat kan te maken hebben met werkeloosheid en het
wachten op een uitkering. Dan is het tijdelijk. Maar als
er bijvoorbeeld meer problemen spelen, schakelen we
MDF in. Zij zijn gespecialiseerd in budgetbeheer en in
het treffen van betalingsregelingen.”
“We helpen je om verder te kunnen”

weer stabiel is”, vindt Fadoua: “Wij gaan er altijd voor

De consulenten zagen afgelopen jaar enkele keren dat

om een huurachterstand positief te laten eindigen. We

een huisuitzetting daarmee voorkomen werd. “Het is

helpen mensen om weer verder te kunnen met hun

fijn om te zien dat de situatie van deze huurders nu

leven.”

ROWIE PIETERSZ,

OSKAR WONG,

budgetconsulent Maatschappelijke

Wmo-gids Gemeente Dronten

Dienstverlening Flevoland (MDF)
“Het is prettig samenwerken met OFW en de gemeente

“Als gemeente wil je al je inwoners een dak boven het

Dronten. Zo hebben we snel contact als bij OFW blijkt

hoofd bieden. Dat lukt vrij goed, waarbij OFW natuur-

dat een huurder een betalingsachterstand heeft. We

lijk een belangrijke partner is met wie we regelmatig

hebben periodiek overleg over langere achterstanden

overleggen. Sinds 2021 helpt de Wet gemeentelijke

en bespreken hoe wij deze huurders zo goed mogelijk

schuldhulpverlening (Wgs) ons daarbij: we hebben

kunnen ondersteunen. We gaan dan in gesprek met

meer mogelijkheden om vroegsignalering toe te

de huurder om zijn/haar situatie in kaart te brengen.

passen bij mensen in financiële problemen. Zo mogen

Is er sprake van ziekte, scheiding, werkloosheid of zijn

energie- en waterbedrijven, woningbouw en zorg-

er andere hulpvragen? Op basis van de vragen van

verzekeraars ons nu informeren over die personen,

de huurder kijken we samen welke ondersteuning

zonder dat daar toestemming van de inwoner voor

passend is en wie dat het best kan bieden. Als het niet

nodig is. Het doel is om zo snel mogelijk hulp aan te

lukt om rond te komen, kan het zinvol zijn een overzicht

bieden. In een convenant met MDF en OFW hebben

te maken van de inkomsten en uitgaven. Als het nodig

we die afspraken vastgelegd.

is, laten we een sociaal raadsman meekijken naar het

De kracht van de gemeente is dat wij weten wie onze

inkomen. Die kan bekijken of de huurder ook alles krijgt

inwoners zijn en wie hulp nodig heeft. Mijn collega’s

waar hij/zij recht op heeft. Als dat niet zo is, kunnen we

en ik zijn goed bekend met de dorpen en wijken; we

dit laten aanpassen. Ook kunnen we ondersteunen bij

hebben snel een beeld van iemand die hulp nodig

een haalbare betalingsregeling. Bij meer achterstanden

heeft. Die kunnen we dan direct ondersteunen,

kunnen we onderzoeken of een schuldenregeling beter

binnen het eigen netwerk of via het MDF. Mede

past.

dankzij die vroegsignalering is het aantal uithuiszet-

Rowie ziet dat er bij veel mensen een taboe rust op

tingen afgelopen jaar sterk gedaald. Onze tip: bel met

geldzaken: “Juist als je er niet meer alleen uitkomt, trek

het MDF als je vragen hebt over financiële hulp.”

dan snel aan de bel!. Dat kan bij ons, daar zijn we voor!”

OFW Vizier | maart 2022
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EVEN VOORSTELLEN
Per 1 januari 2022 zijn twee nieuwe leden benoemd in de Raad van
Commissarissen van OFW: Christiaan Sleurink en Paul de Brie. Samen met
voorzitter Janita Tabak, Gerard Bakker en Moniek van Balen houden zij
toezicht op OFW. Wie zijn de twee nieuwe RvC-leden?

PAUL DE BRIE

CHRISTIAAN SLEURINK

Waarom de keuze voor OFW?

Wat trekt u aan in OFW?

“Huisvesting is actueel; een dak boven je hoofd is

“Ik kom uit een ‘bouwende familie’; zo was mijn vader

belangrijk. Het mooie van mijn rol als commissaris is

stedenbouwkundige. Zelf stond ik als vakantiebaan

dat je van buiten naar binnen een organisatie bekijkt.

huurwoningen te schilderen. Ik ben opgeleid als elektro-

Bij OFW probeer ik de balans te zoeken tussen ruimte

monteur en later overgestapt naar de hulpverlening. Bij

bieden aan het managementteam en vragen stellen.”

het Leger des Heils in de regio Flevoland ben ik bijvoor-

(54 jaar, Lelystad)

(51 jaar, Wezep)

beeld regiodirecteur geweest. OFW ken ik nog uit die
Welke bagage neemt u mee?

periode. Sinds kort ben ik directeur-bestuurder van de

“Ik heb veel kennis en ervaring op financieel-economisch

Wijkteams in Arnhem. De combinatie van zorg en wonen

gebied. Zo heb ik na mijn studie bedrijfseconomie en

komt terug in mijn interesse in maatschappelijke onder-

opleiding tot registercontroller gewerkt als directeur-

werpen die me aanspreken bij OFW.”

bestuurder bij Rabobank. Ook vanuit mijn investeringsbedrijf zie ik veel organisaties van binnen.”

Wat is de uitdaging bij OFW?
“Je ziet dat de overheid van woningcorporaties verwacht

En u bent voorgedragen namens de HBV…

dat ze zich ook meer met leefbaarheid in de buurt

“Het is mooi dat mijn rol dus verder gaat dan alleen

moeten bezighouden. Het is dus belangrijk dat je als

financieel. Eigenlijk vormt de HBV de kern van OFW; zij

OFW ervoor zorgt dat we met elkaar lekker kunnen

vertegenwoordigen en zijn de huurders. Ik sta graag

wonen én leven. Dat is soms best spannend, ook voor

open voor hun ideeën.”

huurders. Maar tegelijk is het een mooie uitdaging om
dat met bijvoorbeeld zorgorganisaties op te zetten. Ik
hoop dat we het leefbaarheidsideaal kunnen vertalen
in passende woningbouw waarin een plek is voor
iedereen.”

OFW Vizier | maart 2022
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Doet u mee?!

EEN GEDICHT

k
e
l
p
n
o
o
w
over uw

Wat maakt uw woonplek, straat of buurt bijzonder of fijn? Wat maakt

het uw ‘thuis’? We zijn hier erg benieuwd naar en roepen u daarom op
om in de pen te klimmen en over uw woonplek een gedicht te schrijven.
Een gedicht met als motto: hier woon ik; dit is mijn plek, hier ben ik thuis.

”Hier woon ik…”

En alleen een mooie foto van uw plek

Inzenden voor 1 juni 2022

Het gedicht mag gaan over van alles:

sturen, mag natuurlijk ook!

Per persoon kunt u één gedicht /

uw huis, uw tuin, uw buurt, herinne-

verhaal van maximaal 25 regels

ringen aan vroeger of juist een

Uw verhaal krijgt een plekje in...

inzenden. Het gedicht hoeft niet te

recente gebeurtenis. Weet u nog dat

Dit jaar gaan we aan de slag met ons

rijmen, maar het mag wel. Stuur uw

u de sleutel kreeg en voor het eerst

ondernemingsplan voor de komende

gedicht voor 1 juni 2022 als e-mail of

uw huis binnenging? Hoe was het om

jaren. Uw verhaal willen wij hierin

als bijlage bij een e-mail naar

in Dronten, Swifterbant of Bidding-

een plekje geven. Daarnaast worden

jessicalilach@ofw.nl.

huizen te wonen tijdens de pioniers-

de mooiste inzendingen geplaatst in

Per post mag natuurlijk ook:

tijd? Hoe is het contact met uw

een boekje, waaraan ook professio-

OFW, T.a.v. Jessica Lilach,

buren? Deel met ons uw ervaringen,

nele dichters meewerken. En wie

De Noord 47, 8251 GM Dronten.

maak er een gedicht of kort verhaal

weet komt u op een dag uw eigen

van en stuur ons dat toe. Nog leuker

gedicht zelfs wel ergens tegen op

is het als u ook een foto meestuurt.

straat…

OFW Vizier | maart 2022
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VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

JE TUIN ONDERHOUDEN,
DAT HOORT ER GEWOON BIJ
Een ergernis van vele huurders is het tuinonderhoud van anderen.
Soms hebben ze gelijk. Aan sommige tuinen wordt niks gedaan,
of staan vol opslagmateriaal. Daar is deze niet voor bedoeld. Tijd
dus om even de tuin in te gaan: hoe houden we het leefbaar, voor
jezelf en voor de ander?
Hoe je de tuin inricht, bepaal je zelf. Maar elke tuin heeft

antwoord nogal eens: ‘Ik heb het geld er niet voor’. Maar

onderhoud nodig. Er staat ook in de huurvoorwaardes dat

een tuin onkruid vrij houden kost geen geld; enkel wat tijd

je verantwoordelijk bent om je tuin bij te houden. Dat bete-

om het te verwijderen, met een mesje, krabber of schoffel.

kent bijvoorbeeld: geen woekerend onkruid en zorg dat de

Of gewoon met de hand; hoe sneller je het aanpakt, hoe

erfafscheiding (schutting of heg) onderhouden wordt. En

gemakkelijker je de hele wortel eruit trekt. En hoe minder

gebruik de tuin niet als opslag van spullen die je niet meer

tijd je ermee kwijt bent, als je het regelmatig bijhoudt.

gebruikt of naar de Milieustraat moeten.
Bespreek uw ergernis met de ander
Grind of steen, onkruid groeit overal doorheen

Regelmatig leiden tuin-irritaties tot burenconflicten. Terwijl

Over de inrichting van de tuin: gras is mooi en neemt

je dat met een beetje begrip voor elkaar kunt voorkomen.

regenwater op. Wel moet je het van voorjaar t/m najaar

Als u zich ergert aan andermans tuin, vertel diegene dan

wekelijks maaien. Is de tuin bestraat, dan kan tussen de

eens waarom u die hinder ervaart. Misschien is er een

tegels of stenen toch onkruid groeien. Met wat regen en

goede reden voor het achterstallige onderhoud, en kunt

zon schiet het de grond uit. Houd het netjes door dat tijdig

u samen tot een oplossing komen. Laten we er dus met

weg te halen. Ook een mooie grindlaag ontkomt niet aan

elkaar voor zorgen dat elke tuin er schoon, veilig en netjes

onkruid; eens per maand weghalen is aan te raden.

bij ligt.

Tips om onkruid te verwijderen
Als een huurder wordt aangesproken over de tuin, is het
Komt u er met uw buren toch niet uit?
Dan kunt u een overlastmelding doen
via de website: www.ofw.nl/overlast. De
medewerkers Leefbaarheid beoordelen
De HBV
behartigt al
ruim 20 jaar uw
huurbelangen!

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

of en welke actie genomen wordt.
U krijgt altijd reactie.

OFW Vizier | maart 2022
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IN GESPREK MET

NA 49 JAAR, EEN NIEUWE
STAP NAAR DE LIJZIJDE
Na 49 jaar in een rijtjeshuis aan de Ankerstraat in Dronten, vond
het echtpaar De Olde het tijd voor een nieuwe stap. En die hebben ze
gemaakt naar een van de twee net opgeleverde appartementen
complexen aan de Lijzijde. “Alles viel hier op z’n plek.”

weinig kijkmomenten waren.” Zijn
vrouw vindt desondanks dat alles
goed verlopen is: “Via de computer
konden we onze magnolia-witte
keuken uitzoeken. De keuze was
trouwens reuze en daarin zijn we
goed begeleid door OFW.”
“Hopelijk nog lang samen
genieten”
Samen met de familie en een
handige vriend werd het appartement al snel hun thuis. Zo zijn er
lampen opgehangen, de muren
behangen en de vloer gelegd. “En
Sinds 5 februari 2022 woont het

“Je leeft er naar toe”

we hebben nieuwe raambekleding

echtpaar De Olde in het apparte-

Al in 2020 kregen ze dit appar-

en meubilair gekocht”, vertelt Janny

ment op de eerste verdieping, met

tement toegewezen, maar het

de Olde. “We zijn er helemaal in

twee slaapkamers. “We zijn er blij

wachten was de moeite waard.

geslaagd om het naar onze smaak in

mee”, vertelt Hans (70): “We zitten

Hans de Olde: “Je leeft er naar toe.

te richten.” “In het begin vergis je je

aan de oostkant, met uitzicht op

Zo hadden we de tijd om alles in te

nog wel eens in de juiste deur, maar

het grasveld en basisscholen. Er is

pakken en op te ruimen. Gelukkig

dat went snel”, vult haar man aan.

genoeg te zien.” Janny (68) is daarom

heeft de berging hieronder nog

“Hoewel we in de Ankerstraat met

blij met het ruime balkon: “Dan kun

ruimte voor onze fietsen en koffers.

veel plezier gewoond hebben, voelt

je toch nog lekker naar buiten. We

We zijn hier natuurlijk vaak langs

de verhuizing goed: nu zijn we nog

hebben er al even gezeten op onze

gelopen om de bouw te volgen.

gezond en kunnen we hier samen

nieuwe tuinstoelen.”

Jammer was dat er vanwege corona

hopelijk nog lang genieten.”
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’T IS LENTE, DUS LEKKER D
De tuin, goed voor u! Een (onderhouden) tuin ziet er mooi uit en is
goed voor ons welzijn. Maar een tuin vergt ook onderhoud en tijd.
Daarbij helpen we u graag een handje. Allereerst met een vrolijk
bloemenmengsel, maar we hebben meer tips en mogelijkheden!
Samen maken we er wat moois van!

We vinden het belangrijk dat de

Welke tuinklussen wachten dit

en begaanbaar. Een kleine moeite,

omgeving van onze woningen er

voorjaar?

maar voor velen een groot plezier.

• Houd ook de erfafscheiding tussen

verzorgd uitziet. Bewoners die hun

• Verwijder overwoekerend onkruid

u en uw buren netjes. Probeer met

daarom worden aangesproken op

in uw tuin en tussen uw bestra-

tijdig snoeiwerk te voorkomen dat

het tuinonderhoud. In de Huurvoor-

ting. Dit onkruid komt niet alleen

overhangende heggen, struiken of

waarden staat bijvoorbeeld ook dat

rommelig over, maar verdringt ook

takken ergernis voor de ander op

je verantwoordelijk bent voor het

bloemen en planten. Ook houdt u

kan leveren.

tuinonderhoud.

daarmee de stoep/achterpad vrij

tuin niet onderhouden, kunnen
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DE TUIN IN!

Een schoon achterpad,
een veilig gevoel
Grenst uw woning aan

Voor u, ‘n fleurig

een achterpad? Dan

bloemenzaadmengsel!

bent u samen met

Heeft u het al gezien, het fleu-

de andere bewoners

rige zakje met zomerbloemen-

verantwoordelijk voor

mengsel, dat bij deze lente-editie

het schoon en netjes

van de Vizier is bijgevoegd?

houden daarvan. Ook als

“Lentegeluk van ons aan u,

je het pad niet gebruikt.

verpakt in een zakje bloemen-

Als het achterpad niet

zaad”, zoals onze directeur-

wordt bijgehouden, dan

bestuurder Noek Pouw het

kan onze medewerker

omschreef in zijn voorwoord op

Leefbaarheid je hierop

pagina 2. Daar zijn we wel aan

aanspreken. Gebeurt er

toe na een lange lockdown. In

na het gesprek niets? Dan

een handomdraai levert dit zakje

laten wij het achterpad schoonmaken op uw kosten.

een geurende en kleurende tuin
op met bijvoorbeeld gouds- en
korenbloemen. Oppervlakkig
zaaien en lichtjes inharken; een

Gratis zand en grond bestellen

regenbui doet de rest. En het

Een strakke stoep begint met de juiste basis; een mooi tuinperk met de

trekt ook nog eens allemaal

beste grond. Als huurder van OFW kun je via www.ofw.nl jaarlijks gratis

nuttige en mooie insecten aan

zand en grond bestellen. Maak er gebruik van!

zoals vlinders en bijen. Geniet van

- maximaal 2 m³ zand per jaar, ter ophoging van je bestrating.

de natuur in uw tuin!

- maximaal 2 m³ zwarte grond per jaar, geschikt als bodem voor planten.

De zaaikalender weet raad

Tuin- en balkontips!

Tuinafval, wat doe ik daar mee?

Het voorjaar leent zich weer

- binnen een plantje stekken,

- Groenafval kunt u gewoon kwijt in de

prima om nieuwe beplanting

buiten poten en dan maar

bruine container. Deze wordt elke twee

aan te leggen. Weten wanneer

afwachten.

weken geleegd. Al dit afval wordt weer

je een bloem, struik, plant

- een bloembak of pot op je

of boompje het beste kunt

balkon of in je tuin geeft nog

zaaien of poten? Op de website

meer diepte.

https://zaaikalender.com/ vind

- probeer eens een vierkante

verwerkt tot compost, bijvoorbeeld voor
tuinbemesting.
- Grover tuinafval, zoals snoeihout en
takken, kunt u kwijt bij de milieustraat

je voor allerhande bloemen,

meter moestuin, voor de

op het bedrijventerrein Business Zone

planten, kruiden en groenten

lekkerste groentes. Leuk &

Delta in Dronten. U krijgt toegang tot de

alle informatie overzichtelijk in

leerzaam!

milieustraat met uw afvalpas (en legiti-

beeld.
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- met een fruitboom heb je

matie). Het is ook mogelijk dit door de

straks je eigen appels of

gemeente tegen vergoeding op te laten

peren binnen handbereik.

halen.
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EVEN VOORSTELLEN

“WIJ HELPEN U GRAAG!”
OFW is volop in beweging. Een aantal nieuwe gezichten heeft
regelmatig contact met onze huurders. Zij stellen zich graag voor.
Dan weet u wie u aan de lijn heeft!

Wie Frans de Vries (56) uit Dronten

Wie Julian Brouwer

Wat projectcoördinator (sinds 1 januari 2022)

Wat junior projectleider

(22) uit Hoogland

(sinds 1 december 2021)
“Ik ben van 2002 t/m 2008 al bij OFW werkzaam geweest
als opzichter nieuwbouw en werkvoorbereider reno-

“Ik werk bij OFW als onderdeel van mijn ‘traineeship’, een

vatie. Na een baan bij een andere werkgever heb ik in

combinatie van werken en leren. Afgelopen zomer heb

deze rol van projectcoördinator weer gekozen voor

ik mijn master Beleid, Communicatie en Organisatie aan

OFW. Vanwege de mensen die er werken én om een

de Vrije Universiteit van Amsterdam afgerond. Bij OFW

bijdrage te leveren om de kwaliteit van ons woningbezit

kan ik een maatschappelijk doel dienen waar iedereen

te behouden of zelfs te verbeteren. Huurders kunnen

blij van wordt: fijn wonen. Ik richt me op de werkpro-

mij tegenkomen bij alle werkzaamheden die onder plan-

cessen; met huurders zal ik dus niet zo snel contact

matig onderhoud vallen, zoals grote schilderbeurten,

hebben. Mijn werk moet bijdragen aan een soepeler

dakgootreiniging en voegwerk en bij projectmatige

verloop van het verhuurproces. Dat moet weer zorgen

badkamermoderniseringen.”

voor tevreden medewerkers én dus ook blije huurders!”
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Wie Storm de Graaf (39) uit Jubbega

Wie Senna Ouhadou

Wat data-analist (sinds 1 november 2021)

Wat medewerker Leefbaarheid

(26) uit Amstelveen

(sinds 1 januari 2022)
“Met een hbo Bouwkunde en ervaring als projectleider
bij woningcorporaties sprak deze vacature me aan. Het

“Na mijn opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening heb

is een nieuwe functie waarin ik de informatievoorziening

ik als externe gewerkt voor een woningverhuurder. Daar

verbeter. Bij OFW is veel kennis, maar vaak versnipperd

deed ik vooral de administratieve kant van het huur-

over de medewerkers. Aan mij is het om al die gegevens

proces. Bij deze nieuwe OFW-klus - tot 1 juli - spreekt

te verzamelen, te analyseren en in onze computersys-

me het sociale aspect aan. Zo houd ik de leefbaar-

temen en werkprocessen vast te leggen. Dat is handig

heid in het werkgebied in de gaten: zijn de buurten en

voor alle medewerkers. Maar ook huurders hebben

achterpaden schoon, heel en veilig? Daarnaast handel ik

straks duidelijke informatie voorhanden. Dat gaat heel

overlastmeldingen voor Swifterbant en Dronten-noord

breed, zoals de woningwaarderingsstelsel-punten, ener-

en -centrum af. In gesprek met bewoners probeer ik

gielabels en plattegronden.”

met hen de omgeving er weer wat beter uit te laten zien.
Dat geeft me voldoening.”

Wie Wim van Dijk

(30) uit Swifterbant

Wat servicemedewerker

(sinds 1 januari 2022)

“Ik help met het oplossen van problemen waar je als huurder tegenaan
kunt lopen. Met een brede achtergrond in timmerwerk vind ik het leuk
om diverse werkzaamheden op te pakken. Ik was hiervoor werkzaam bij
een onderhoudsbedrijf waar ik ook regelmatig contact had met huurders.
Dat vond ik erg leuk. Toen ik daarom van deze functie hoorde, sprak mij
dit direct aan. Dus mocht u binnenkort een lekkage of ander probleem
hebben, sta ik misschien wel bij u aan de deur!”

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

AANKONDIGING BEWONERSAVOND
Oktober vorig jaar nodigden wij u uit voor onze bewonersavond.
Helaas kon deze vanwege de maatregelen voor corona niet doorgaan. Wij willen u graag ontmoeten. En, natuurlijk het liefst bij ons
op kantoor.
Binnenkort ontvangt u per e-mail een persoonlijke uitnodiging
van ons. Hebben wij nog geen e-mailadres van u? Vul deze dan
in op uw persoonlijke account MijnOFW via ofw.nl. Heeft u geen
e-mailadres, maar wilt u wel een uitnodiging ontvangen? Neem
dan telefonisch contact met ons (0321 38 55 00).

DENKT EN PRAAT U OOK MET ONS MEE?
In juli vorig jaar openden wij ons online ideeënplatform praatmee.ofw.nl.
Met dit platform willen we een brede groep huurders betrekken bij ons
beleid, organisatievraagstukken en het verbeteren van onze dienstverlening.
Door met u samen te werken en uw ideeën willen we betere beslissingen
nemen. Zo weten we dat we de juiste dingen doen. Binnenkort zullen
we u vragen om met ons mee te denken over ons beeldkwaliteitsplan.
We werken graag met u samen aan
fijn wonen in Dronten! Meldt u zich
ook aan? Praatmee.ofw.nl!

Hiermee kunnen we richting u en onze partners duidelijkheid geven over
wat u van ons mag verwachten op thema’s als schoon, heel en veilig in de
buurt. Ook zullen we naar uw mening vragen als het gaat om onze dienstverlening aan u. Als u zich registreert, ontvangt u van ons een e-mail
zodra er nieuwe vraagstukken zijn.

MAAK GEBRUIK VAN
ZAMENEEN-ACTIVITEITEN!
OFW is partner van ZamenEen, de Dronter coalitie tegen eenzaamheid en onderdeel van Stichting MeerSamen.
Al zo’n 60 organisaties zijn bij hen aangesloten. Van gezondheidscentrum tot gemeente, van sportclub tot kapper, van
hospice tot politie, van kerk tot supermarkt. Al deze partners hebben veel voorzieningen of organiseren activiteiten
waar iedereen in Dronten aan mee kan doen. Van sport & spel tot samen koffiedrinken, van cursussen en boodschappenhulp tot deelname aan de BelCirkels. Maak daar gebruik van, als je je wel
eens eenzaam voelt of als je open staat voor nieuwe, leuke of interessante activiteiten. Kijk eens op zamen-een.meersamen.nu/zamendoen/ voor alle aanbod.
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