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Het is lente. De tuin in!

Team Projecten: ‘Trots op ons vastgoed!’
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Iedereen verdient een 
fijne plek om te wonen
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Oost Flevoland 
Woondiensten
Postbus 89, 8250 AB  Dronten
De Noord 47, Dronten
woondiensten@ofw.nl  |  www.ofw.nl 
T 0321 - 38 55 00  |  F 0321 - 31 77 33

Openingstijden
Ma t/ m vrij 08.30 - 13.00 uur
Ma t/ m vrij 13.00 - 17.00 uur op afspraak

Feenstra verwarming 
(cv-reparaties) T 088 – 84 55 000

Jalinen Rioleringswerkzaam heden 
(rioolverstoppingen) T 0321 - 31 37 23

GSF glasgroep Glasbreuk 
T 0320 - 25 71 57 

Alarmnummer
Uitsluitend voor onderhouds meldingen 
die niet kunnen wachten tot de 
eerst volgende werkdag van OFW  
T 0320 – 25 71 57

Wijkkantoor Biddinghuizen
Akkerhof 3a | Spreekuur: 
woensdag 13.00-14.00 uur

Wijkkantoor Swifterbant
De Heraldiek 2 | Spreekuur: 
dinsdag 13.00-14.00 uur
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VAN DE DIRECTEUR BESTUURDER

We doen er daarnaast alles 
aan dat onze nieuwbouw- en 
verbeterprojecten in deze 
moeilijke tijd door kunnen 
gaan. De collega’s van team 
Projecten doen daar elke dag 
hun best voor. En met resultaat. Er komen steeds 
meer betaalbare woningen in Dronten! We hebben 
net 22 gloednieuwe appartementen in Swifterbant 
(MFC) verhuurd en de volgende 18 komen er alweer 
aan in Dronten-West. 

Dit jaar is het team ook druk met de voorbereiding 
van het energiezuinig maken van in totaal 440 
woningen in komende jaren. Dit levert ook weer 
een belangrijke bijdrage aan betaalbaar wonen! De 
uitvoering start in 2024. We beginnen in Swifterbant. 
Het team Projecten stelt zich op pagina 8-9 aan u 
voor.

Namens alle collega’s van OFW wens ik u een mooie 
lente toe! (en vergeet niet een plantje te komen 
halen in de OFW Tuinkamer. Daar leur 
je van op! (zie pagina 14)

KOM MEE 
NAAR BUITEN…
Het wordt weer lente! Ik weet niet hoe het met 
u zit, maar ik heb hier erg naar uitgekeken. De
temperatuur stijgt, we kunnen weer vaker naar
buiten én… de kachel kan lager! Dat scheelt. Want
wat is het leven -met de hoge (energie)prijzen- in
korte tijd duurder geworden. Daar hebben we
allemaal mee te maken en daar hebben velen flink
last van.

Ook voor OFW wordt alles duurder. Onze kosten 
nemen toe. Zo ook voor onze projecten voor 
nieuwbouw en modernisering. Het vervangen van 
een keuken of het aanleggen van zonnepanelen 
wordt niet alleen duurder, maar vaak duurt het ook 
langer voordat we materialen binnen hebben of de 
mensen beschikbaar hebben om het werk te doen. 

Toch doen we onze uiterste best om u zo goed 
mogelijk te helpen. We willen onze kosten voor u 
betaalbaar houden. Dat doen we bijvoorbeeld door 
al jaren de huurprijs maar beperkt te verhogen. 
Dit jaar zal daarop geen uitzondering zijn. U kunt 
erop vertrouwen dat wij de hoge prijzen niet aan u 
doorberekenen. 
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De voorjaarsbeurt begint met 
opruimen van afgestorven planten-
delen. “Niet elk snippertje hoeft weg 
maar groffe delen kunnen in de 
groene bak”, vertellen hoveniers 
Paul Steur en Geert Kotterink. “Hees-
ters, vlinderstruiken, lavendel en 
rozen knappen op van een snoei-
beurt. Verwijder schurende en 
overhangende takken en kort 
overblijvende takken in tot ongeveer 
30 cm. Als u vlinderstruiken in het 
verleden hoger hebt gesnoeid, hou 
dan die hoogte aan.” Als u twijfelt 
over de juiste hoogte, kunt u 
wachten totdat u de onderste 
nieuwe uitlopers ziet en dan daar-
boven inkorten. Vergeet ook niet 
leibomen en dakplatanen te 
snoeien. Dat mag lekker kort.

Een fris gazon
In de meeste gazons is na de winter 
mos te vinden; dat verstikt het gras. 
Met een verticuteermachine of 
verticuteerhark kunt u het mos 
verwijderen en krijgt het gras weer 
ruim baan. Kale plekken herstelt u 
door de grond los te maken en 

graszaad te strooien en oppervlakkig 
in te werken. Hou de grond vochtig 
tot u de nieuwe grassprieten ziet. 
“Bemest het gazon twee of drie keer 
per seizoen en bij voorkeur met 
organische mest”, adviseren Paul en 
Geert.

Bollen en planten
Gaten in bloemperken kunt u nu 
opvullen. Zomerbloeiende bollen als 

gladiolen en crocosmia’s kunnen 
vanaf midden april de grond in. 
Hetzelfde geldt voor dahlia’s en 
lelies. Let op, alleen crocosmia’s zijn 
winterhard. Verder heeft elk tuincen-
trum een ruime keuze aan vaste 
planten. “Met een laagje compost of 
bemeste tuinaarde brengt u 
tenslotte niet alleen voeding voor de 
planten maar ook voor het bodem-
leven”, besluiten de hovenier.

Knoppen lopen uit en het gras begint te groeien. Het is nu de tijd 
om de tuin klaar te maken voor een seizoen lang buitenplezier. 
De hoveniers van Donker Groen geven tips.

HET VOORJAAR LONKT. 
DE TUIN IN!

TIPS VAN DE HOVENIER
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Mooie resultaten in pittige tijden
Na corona kregen we te maken met een bedreiging aan ons 

kantoor. We moesten ons kantoor tijdelijk sluiten voor bezoek 
en ons kantoor nog veiliger maken. Dat hebben we gedaan. 

Ondertussen werkten we door aan fijn wonen in Dronten. Dat 
heeft geresulteerd in mooie resultaten, waar we trots op zijn. 
We bedanken iedereen voor het fantastische werk in 2022 en 
kijken uit naar al het moois dat we in 2023 samen gaan doen!

OFW’S 2022              IN ÉÉN OOGOPSLAG

Onze doelgroep onder dak
Beschikbaar, gevarieerd en 
betaalbaar

Inclusieve samenleving
Prettig, veilig en trots samen 
wonen en leven

Duurzaam goed wonen
Goed onderhouden, duurzame 
toekomstbestendige en 
betaalbare woningen

Duurzame organisatie
Samenwerken met partners en 
een klantgerichte dienstverle-
ning

nieuwe verhuringen

woningzoekenden

jaar gemiddelde wachttijd

jaar gemiddelde actieve zoektijd

woningen bezocht voor 
dagelijks onderhoud

woningen geschilderd

keukens vervangen 

daken vernieuwd

badkamers vervangen 

Reparaties en onderhoud

2.884
1.107

132
127

95

319
6.851

5,1 
2,3

Woning zoeken en huren
Onze thema’s

woningen verkocht
17

VERKOCHT

OFW’S 2022              IN ÉÉN OOGOPSLAG

Reparaties 8,0
Onderhoud 7,6
Kwh totaal 7,7

Betrekken 
nieuwe 
woning 7,4

Huur
opzeggen 8,0Contact 

met klant 7,3

Huurders over onze dienstverlening

Zo besteden we de gemiddelde huur

€143

OnderhoudNieuwbouw

€129

€51€48

€117

€22
€80

Belastingen en
verzekeringen

Woning-
verbeteringen

Rentelasten€
€

Beheer- en 
algemene lasten

€590

Verhuurder-
heffing

woningen in aanbouw

woningen voorzien van zonnepanelen +92

woningen voorzien van elektrisch koken +207

gasloze woningen +84

30
990
843 
312

Nieuwbouw en duurzaamheid 

Voor en/of met onze huurders

DoeDagen (gezamenlijke opruimactie)

Op de markt met de OFWHuiskamer

OFW Spelletjesavond

Beste Buur Verkiezing

Kijkdagen en feestelijke 
oplevering nieuwbouw

Personeel

medewerkers
56

stagiairs
1

2.720
639 
668
204

44

A++/A+/A

Energielabels A

B
C
D
E

woningen opgeleverd
64

woningen eind 2021

4.228
woningen eind 2022

4.275

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

4



Mooie resultaten in pittige tijden
Na corona kregen we te maken met een bedreiging aan ons 

kantoor. We moesten ons kantoor tijdelijk sluiten voor bezoek 
en ons kantoor nog veiliger maken. Dat hebben we gedaan. 

Ondertussen werkten we door aan fijn wonen in Dronten. Dat 
heeft geresulteerd in mooie resultaten, waar we trots op zijn. 
We bedanken iedereen voor het fantastische werk in 2022 en 
kijken uit naar al het moois dat we in 2023 samen gaan doen!

OFW’S 2022              IN ÉÉN OOGOPSLAG

Onze doelgroep onder dak
Beschikbaar, gevarieerd en 
betaalbaar

Inclusieve samenleving
Prettig, veilig en trots samen 
wonen en leven

Duurzaam goed wonen
Goed onderhouden, duurzame 
toekomstbestendige en 
betaalbare woningen

Duurzame organisatie
Samenwerken met partners en 
een klantgerichte dienstverle-
ning

nieuwe verhuringen

woningzoekenden

jaar gemiddelde wachttijd

jaar gemiddelde actieve zoektijd

woningen bezocht voor 
dagelijks onderhoud

woningen geschilderd

keukens vervangen 

daken vernieuwd

badkamers vervangen 

Reparaties en onderhoud

2.884
1.107

132
127

95

319
6.851

5,1 
2,3

Woning zoeken en huren
Onze thema’s

woningen verkocht
17

VERKOCHT

OFW’S 2022              IN ÉÉN OOGOPSLAG

Reparaties 8,0
Onderhoud 7,6
Kwh totaal 7,7

Betrekken 
nieuwe 
woning 7,4

Huur
opzeggen 8,0Contact 

met klant 7,3

Huurders over onze dienstverlening

Zo besteden we de gemiddelde huur

€143

OnderhoudNieuwbouw

€129

€51€48

€117

€22
€80

Belastingen en
verzekeringen

Woning-
verbeteringen

Rentelasten€
€

Beheer- en 
algemene lasten

€590

Verhuurder-
heffing

woningen in aanbouw

woningen voorzien van zonnepanelen +92

woningen voorzien van elektrisch koken +207

gasloze woningen +84

30
990
843 
312

Nieuwbouw en duurzaamheid 

Voor en/of met onze huurders

DoeDagen (gezamenlijke opruimactie)

Op de markt met de OFWHuiskamer

OFW Spelletjesavond

Beste Buur Verkiezing

Kijkdagen en feestelijke 
oplevering nieuwbouw

Personeel

medewerkers
56

stagiairs
1

2.720
639 
668
204

44

A++/A+/A

Energielabels A

B
C
D
E

woningen opgeleverd
64

woningen eind 2021

4.228
woningen eind 2022

4.275

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OFW Vizier  |  maart 2023

5



6

OFW Vizier  |  maart 2023

Heb je een miskoop gedaan via internet? Ben je ziek en heb je 
daarover gedoe met je werkgever? Ga je uit elkaar maar heb je 
geen idee waar je moet beginnen? Op deze en nog veel meer vragen 
vind je een antwoord bij het Juridisch Loket.

Online juridisch antwoord voor iedereen
Op www.juridischloket.nl vind je voorbeeldbrieven, 
adviezen en antwoorden op veelgestelde vragen. En dat 
allemaal in eenvoudige taal. De chat kun je dag en nacht 
gebruiken. Bellen of langskomen bij het Juridisch Loket 
in Lelystad of Almere kan ook, maar dat is alleen voor 
mensen met een laag inkomen.      

Even inkomen checken
De juristen van het Juridisch Loket helpen je gratis als je 
recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand. Zo’n 6,3 
miljoen burgers hebben daar recht op. Daarvoor moet je 
onder een bepaalde inkomensgrens zitten: 
•  Alleenstaand zonder thuiswonende kinderen: minder 

dan €30.000 verzamelinkomen in 2021
•  Anders: minder dan €42.400 verzamelinkomen in 2021
Was je verzamelinkomen in 2021 te hoog, maar verwacht 
je in 2023 een lager inkomen te hebben dan deze 
bedragen? Of krijg je schuldhulpverlening of schuldsa-
nering? Ook dan kun je bij ons terecht voor persoonlijk 
juridisch advies.

Advies van allerlei aard
Jeannette van der Maten is één van de juristen in Lelystad. 
Zij en haar collega’s geven hulp op alle rechtsgebieden: 
“Mensen die bij ons binnenlopen of bellen, hebben heel 
uiteenlopende vragen. Zo hielp ik vanmorgen iemand die 
haar huurtoeslag terug moest betalen en daar niet uit 
kwam. Daarna kwam een man binnen die ontslagen werd. 
Hij wilde advies over het beëindigingsvoorstel van zijn 
werkgever. Soms kunnen we mensen direct helpen. Of we 

EEN OPLOSSING 
BIJ JURIDISCHE PROBLEMEN

plannen een vervolgafspraak bij ons in. We verwijzen ook 
mensen naar een advocaat, mediator of andere instantie 
die hen verder helpt.”

Binnenkomen voor hulp
Bezoek aan het inloopspreekuur is gratis. De enige voor-
waarde voor hulp is dus dat je niet te veel inkomen hebt. 
Anders kun je de hulp ergens anders vinden, zoals op 
juridischloket.nl, of het zelf betalen. 

Kom langs in Lelystad
Het inloopspreekuur in Lelystad is op:
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Dinsdag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 11.00 uur
adres: Stationsplein 186

Of bel ons op 0800 – 8020
Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur
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BLOG

DE VLEERMUIS; 
EEN BLOEDDORSTIGE VAMPIER, 

OF TOCH NIET?
“Een vampier is een dode die 
’s nachts zijn graf verlaat en zich 
voedt met mensenbloed van jonge 
vrouwen”. Het heeft z’n voordelen 
om boven de veertig zijn, bedenk 
ik met een grijns. Vleermuizen 
en vampiers zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Vleer-
muizen zijn namelijk engerds die 
ziektes overbrengen en overlast 
geven. Tenminste, dat is wat veel 
mensen denken. Ik ben altijd weer 
verbaasd over de vooroordelen 
over dit vliegende diertje. Waar 
komt toch deze angst vandaan?

Hongaarse volksverhalen vertellen 
dat veroordeelde ketters ’s nachts uit 
hun tombe komen opzoek naar vers 
mensenbloed, vampiers dus. Daar-
naast werd rond 1600 bekend dat er 
in Zuid-Amerika een vleermuis zou 
zijn die bloed drinkt. Hiermee is het 
plaatje compleet: de vleermuis is een 
slechterik. De beschrijvingen over 
deze vampiervleermuis zijn lachwek-
kend. Een monster dat bij mensen 
stukken vlees zou wegscheuren en 
bloed zou drinken. Dit natuurlijk 
midden in de nacht, anders is het 
niet eng genoeg. Het idee alleen 
al dat het acht centimeter kleine 

vampiervleermuisje dit zou kunnen 
is ronduit belachelijk. Wat klopt is dat 
dit schattige beestje leeft van bloed 
van dieren. Met zijn kleine snijtandjes 
maakt hij een wondje waarna hij 
het bloed op likt. Door het oplikken 
verzorgt het vleermuisje meteen het 
wondje en zijn speeksel werkt pijnstil-
lend. Het zijn herten en apen die dit 
soort bezoekjes krijgen midden in 
de nacht. De dieren ondervinden er 
verder geen hinder van, het wondje 
is klein en het gaat om weinig bloed. 
Wat wel een dingetje is: ze drinken 
ook bij koeien of geiten en dat is 
minder fijn, omdat deze huisdieren 
vatbaarder zijn voor de ziektes. 

Vandaag de dag zijn deze weetjes 
gewoon op internet te lezen, dus 
eng is het niet meer. Helaas blijft de 
vleermuis een kwaadaardig, bloed 
drinkend, ziekte verspreidend en 
luguber wezen. Vertel me eens 
wat het verschil is met een kikker? 
Een groen en glibberend dier dat 
vrouwen kussen om hun prins te 
vinden?! Waar de kikker een prins 
wordt, is de vleermuis Mister Perfect, 
want met hem is het heerlijk samen-
wonen. Jij in huis, hij in de spouw. 
Geen onvertogen woord en allebei 
gelukkig! Hoe leuk is dat!

www.MartineDubois.nl
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Het Team Projecten van OFW zorgt er voor dat woningen in goede 
conditie blijven en dat nieuwbouw aansluit bij maatschappelijke 
ontwikkelingen. Ook verduurzaming is een belangrijk onderdeel van 
hun werk.
Bijna elke huurder krijgt wel eens te maken met het werk van het tienkop-
pige Team Projecten van OFW. “Een van onze hoofdtaken is het in conditie 
houden van de woningvoorraad”, vertelt Kars Orsel, projectcoördinator 
binnen het team. “Wij zijn verantwoordelijk voor al het planmatige onder-
houd. Daarbij kun je denken aan het schilderwerk maar ook de vervanging of 
vernieuwing van keukens en badkamers. En na ongeveer 50 jaar wordt een 
woning volledig gemoderniseerd. Dat zijn vaak ingrijpende werkzaamheden, 
waarbij bijvoorbeeld gevels of daken worden vernieuwd of geïsoleerd. Met 
een modernisering kunnen woningen weer zo’n 40 jaar mee.”

Gemengd wonen
Ook nieuwbouwprojecten vallen onder het team Projecten. “Wat voor 
woningen we bouwen is vooral afhankelijk van vragen uit de markt en 
ontwikkelingen bij de bevolking”, weet projectontwikkelaar Renée Haze. “Met 
de gemeente Dronten en bijvoorbeeld zorgaanbieders bespreken wij aan 
welke woningtypen behoefte is en waar we die kunnen realiseren. Op dit 
moment bestaat een huishouden steeds vaker uit maar 1 of 2 personen en 
niet meer een compleet gezin. Senioren wonen langer zelfstandig en ook 
mensen die vroeger alleen onder begeleiding woonden, gaan vaker op zich-
zelf. Bij OFW hebben we nu vooral eengezinswoningen, dus bij nieuwbouw 
kijken we voornamelijk naar die nieuwe groepen.” 

Energiezuinig wonen
“We mogen best trots zijn op ons vastgoed.” vertelt Kars. “Onze woningen 
zijn redelijk jong en zo’n 2.000 hebben al de moderniseringslag gehad.” 
Ook op het gebied van het energieverbruik zitten huurders van OFW op de 
goede plek. “Gemiddeld scoren onze woningen een A-label en we hebben 
jaarlijks budget om op 100 tot 120 woningen zonnepanelen te plaatsen.” 

MEDEWERKERS IN BEELD

TROTS OP HOE 
ONS VASTGOED 
ER BIJ STAAT!

WAT MAA KT HET WERK LEUK VOOR MIJ?

Het Team Projecten
Het team Projecten heeft naast 
planmatig onderhoud en nieuw-
bouw een zeer gevarieerd taken-
pakket en de daarbij behorende 
personele bezetting. Veel leden 
hebben een bouwkundige achter-
grond, maar hun specialiteiten 
variëren van installatietechniek 
tot en met vastgoedverkoop. 
Ook contractonderhoud, zoals 
groenonderhoud, schoonmaakon-
derhoud en onderhoud van liften 
en automatische deuren vallen 
onder team Projecten. Planmatig 
onderhoud en nieuwbouw worden 
uitbesteed aan geselecteerde 
partners waarbij team Projecten 
het toezicht houdt.
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WAT MAA KT HET WERK LEUK VOOR MIJ?

                     Maarten
              De kunst is om te begrijpen 
           wat de mensen die er gaan wonen 
belangrijk vinden en dit te vertalen in  
       woningbouwplannen. Een woning is 
     voor veel mensen heel belangrijk.”

                            Renée
                     Het mooie van project -
           ontwikkeling is dat je aan iets concreets  
                en zichtbaars werkt! Van idee tot   
                              concrete woning. 

9

                                  Mark
                         Een bijdrage leveren aan 
                    het realiseren van een goede en  
           betaalbare woning voor onze doelgroep,   
                    daar word ik enthousiast van.

                            Kars
                     Ik vind het een mooie 
               uitdaging om onze woningen zo 
          energiezuinig mogelijk te maken.” 

                            Mandy
                     Om aanbod en een fijne 
  woonomgeving te creëren voor
  iedereen, want wonen doen we samen 
                               en niet alleen



 

  

HOE ZIT HET NU 
MET ZONNEPANELEN? 

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Er leven nog veel onduidelijkheden over zonnepanelen onder 
de huurders. Een aantal vragen over zonnepanelen die door onze 
ledenraad zijn gemeld, beantwoorden we in dit artikel.

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

ruim 20 jaar uw 
huurbelangen!
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1. Volgens OFW kom ik niet in aanmerking voor 
zonnepanelen, omdat ze over de dakgrens met 
mijn buren komen. Maar ik denk dat OFW mijn 
huurwoning in de toekomst wil verkopen. Of 
omdat OFW het niet mooi vindt.

Onjuist. bij zowel koop- als huurwoningen mag men 
met zonnepanelen niet over de dakgrens van de naast 
gelegen woning heen gaan. Ook als de woning naast 
u van OFW is, mag dit niet. Een zonnepaneel mag niet 
uitsteken over de erfgrens of dakrand. Verder wordt 
aanbevolen om altijd minstens twee dakpannen afstand 
te houden tot de nok en de dakgoot. Ook moeten 
zonnepanelen direct op het dakvlak worden geplaatst. 
Deze regels hebben dus niets te maken met verkoop-
plannen of het aanzicht van de woning.

2. Er passen makkelijk 4 zonnepanelen naast mijn 
dakkapel, maar dat mag niet van OFW. Ik moet er 
minimaal 6 laten plaatsen. Maar met 4 zonnepa-
nelen heb ik toch ook mijn eigen stroom. 

Dit klopt. De reden is dat 4 zonnepanelen u meer 
kosten aan maandelijkse servicekosten, dan het finan-
ciële voordeel van de stroomproductie. OFW wil alleen 
zonnepanelen leveren aan huurders die er door zonne-

panelen financieel op vooruit gaan. Als u meer moet 
betalen aan servicekosten dan de zonnepanelen u ople-
veren aan gratis stroom, gaat u er financieel op achteruit 
en dat is niet de bedoeling. Daarom geldt de ondergrens 
van 6 zonnepanelen.

3. De koopwoning naast mij is precies hetzelfde als 
mijn woning. Waarom kunnen mijn buren in een 
koopwoning wel zonnepanelen plaatsen en kan 
het bij mijn huurwoning niet?

Dit klopt. De woning naast u is een koopwoning en 
de eigenaar is eigen baas. Hij/zij kan zelf bepalen of 
er zonnepanelen worden geplaatst. Het bedrijf dat de 
zonnepanelen aan uw buurman levert, maakt het niet 
uit of hij er financieel op vooruitgaat. OFW let hier juist 
wel op voor haar huurders.

4. Op de zuidkant van mijn woning kunnen geen of 
te weinig zonnepanelen liggen, door bijvoorbeeld 
een dakkapel. Aan de noordkant is wel plek voor 
10 zonnepanelen, maar dit mag niet van OFW.

Ook dat klopt. Panelen op een noordzijde produceren 
maar een fractie van de energie van panelen op een 
zuidelijk dak. De opbrengst aan gratis stroom is daar-
door lager dan de extra servicekosten voor een pakket 
zonnepanelen. Dus zou u er financieel op achteruit gaan 
en dat is niet de bedoeling.

http://www.huurdersbelangenvereniging.nl
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Mensen die op ons aangewezen zijn voor een woning, daar zetten wij 
ons voor in. Dagelijks verhuren wij woningen aan mensen met 
verschillende achtergronden uit verschillende situaties. Hoe dat gaat? 
Nathalie Crone en Miranda van Wijngaarden van OFW leggen het uit.  

“Voor onze doel-
groepen hebben wij 
te maken met regels 
uit de Woningwet. 

Ook hebben we afspraken gemaakt 
met de gemeente Dronten en 
zorgpartijen”, vertelt Nathalie Crone, 
manager Wonen bij OFW. “Zo 
hebben wij met de gemeente voor 
2023 afgesproken om maximaal 
20% van woningen die vrij komen 
voor huur, beschikbaar te stellen 
aan bijvoorbeeld:
• asielzoekers die in Nederland 

mogen blijven (statushouders);
• mensen uit een vorm van maat-

schappelijke opvang;
• mensen die uit beschermd wonen 

komen. 

IEDEREEN VERDIENT EEN 
FIJNE PLEK OM TE WONEN 
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Deze regels zorgen ervoor dat 
iedereen een eerlijke kans krijgt op 
een geschikte woning. Want het 
gaat vaak om mensen die in een iets 
lastigere situatie zitten.” 

Gelijke basisregels
Miranda van Wijn-
gaarden is woon-
consulent bij OFW 

en benadrukt dat voor iedereen 
dezelfde basisregels gelden. 
“Iedereen moet de huur betalen, het 
huis en de tuin netjes houden en 
geen overlast veroorzaken. Alleen 
hebben sommige mensen een 
beetje hulp nodig om thuis te raken 
in hun nieuwe omgeving en te weten 
hoe het werkt. Met de gemeente of 

de zorgpartijen maken wij afspraken 
om dat goed te begeleiden. 
Iedereen moet een goede huurder 
kunnen zijn.”

Een woning met spoed
Ook kan het gebeuren dat mensen 
met spoed een woning nodig 
hebben. “Bijvoorbeeld wanneer 
dakloosheid voor kinderen dreigt 
of bij een medische situatie”, vertelt 
Nathalie. “In deze situaties kunnen 
mensen soms aanspraak maken op 
voorrang bij het aanbieden van een 
woning. De spelregels staan op de 
website van OFW. Ook deze situaties 
tellen mee voor de maximaal 20% 
van woningen die vrij komen voor 
huur.”  

IN GESPREK MET

Spoedzoekers
De laatste jaren zien we een toenemende vraag naar woonruimte voor zogenaamde spoedzoekers. “Dat 
zijn mensen die je snel een woning wilt bieden, maar die niet vallen onder de bestaande voorrangsregels”, 
zegt Nathalie. “Denk aan jongeren die het huis uit willen of alleenstaande statushouders die wachten op 
gezinshereniging. Ook mensen die voor hun werk moeten verhuizen, kunnen er onder vallen. Steeds meer 
gemeenten ontwikkelen flexwoningen voor spoedzoekers; het gaat dan om tijdelijke en kleinere woon-
ruimte. OFW is met de gemeente in overleg om dit ook in de gemeente Dronten te ontwikkelen, om zo de 
druk op de woningmarkt wat te verminderen.”



EEN CAMERA AAN MIJN 
WONING, MAG DAT?

Voor uw eigen veiligheid wilt u 
een camera ophangen aan de 
buitenzijde van uw woning. Dit is 
niet verboden. Wel zijn er regels 
omtrent privacy. Wat mag wel en 
wat niet? We leggen het uit.

Wat u nog meer moet weten

Wat als mijn buren zich niet aan de regels 
houden?
Heeft u het idee dat de camera die uw buren geplaatst 
hebben uw privacy aantast? 
1.  Ga dan in gesprek met uw buren. Vraag of u mag 

zien wat de camera precies filmt. 
2.  Filmt de camera inderdaad uw huis of tuin, of een 

deel hiervan? En is dit niet nodig? Vraag uw buren 

dan of zij de camera op iets anders willen richten. 
3.  Is het niet te voorkomen dat de camera een deel van 

uw huis of tuin filmt? Bekijk dan samen hoe u zoveel 
mogelijk privacy heeft. 

4.  Komt uw privacy te veel in gevaar, bijvoorbeeld 
omdat u elke dag wordt gefilmd? Vraag dan of uw 
buren de camera willen verwijderen.

Komt u er samen niet uit?
Op de website van het Juridisch Loket vindt u een uitge-
breid stappenplan over wat u kunt doen. Ga naar: 
www.juridischloket.nl/wonen-en-buren/buren/camera 
(via de zoekfunctie met de trefwoorden: buren camera).

Vindt u het moeilijk om met uw buren te praten? 
Vraag dan Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland 
(MDF) om buurtbemiddeling. Een buurtbemiddelaar kan 
u helpen om er samen met uw buren uit te komen. Meer 
informatie hierover, leest u op: www.mdflevoland.nl/
buurtbemiddeling 
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Dit mag en moet Dit mag niet

Film alleen het deel dat nodig is 
om uw huis te beveiligen

De openbare weg, het huis en 
de tuin van uw buren, mogen 
niet in beeld komen. Kunt u dit 
niet voorkomen? Zorg er voor 
dat anderen zoveel mogelijk 
privacy hebben.

Maak de omgeving duidelijk dat 
er een camera hangt, bijvoor-
beeld met een waarschuwings-
bordje of sticker. 

Expres (stiekem) andere 
mensen filmen, is verboden en 
dus strafbaar. 
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Vanaf maart gaan medewerkers van adviesbureau Woonscan 
langs de deur bij een deel van de woningen van OFW. Waar komen 
ze voor en wat kunt u verwachten? 

“De woningopnames die wij doen 
voor OFW, hebben te maken met het 
energielabel van de woning”, begint 
Jorn Kral zijn verhaal. Jorn is project-
adviseur bij adviesbureau Woonscan. 
“Zo’n woningopname doen wij in 
twee situaties”, vervolgt Jorn. “Soms 
wil de eigenaar weten welke effecten 
hij kan verwachten van verschillende 
energiebesparende maatregelen. In 
de andere situatie zijn er al maatre-
gelen genomen, bijvoorbeeld zonne-
panelen, een nieuwe cv-ketel of een 
warmtepomp, en wil de eigenaar 
weten wat het nieuwe energielabel 
is. Bij OFW gaat het meestal om dat 

laatste. Zulke woningopnames mogen 
alleen gedaan worden door gecerti-
ficeerde bureaus, zoals Woonscan. 
OFW gebruikt de informatie om haar 
prestaties te laten zien op het gebied 
van de energiebesparing. Een wijziging 
van het energielabel van de woning 
heeft geen gevolgen voor de huur 
voor de zittende bewoner.”

Minimale overlast
Bij een woningopname brengt de 
medewerker van Woonscan de hele 
woning in kaart. “Wij moeten een 
vaste methode hanteren”, vertelt Jorn. 
“We nemen diverse maten op in de 
woning. Alleen kijken naar een bouw-
tekening is niet genoeg. Wij weten uit 
ervaring dat de werkelijkheid soms 
afwijkt. Daarna leggen we vast welke 
energiebesparende maatregelen 
we aantreffen. Ook worden er foto’s 
gemaakt. Deze dienen ter bewijslast, 
wij worden namelijk ook gecontro-
leerd. Die foto’s gaan niet naar OFW.”
Een eerste opname van een bepaald 
type woning kan maximaal 3 kwar-

INSPECTEUR VAN WOON-
SCAN AAN DE DEUR? 
DIT KOMT HIJ DOEN.

tier duren, maar als het om een 
serie dezelfde woningen gaat, zijn 
de volgende adressen vaak sneller 
klaar. “De mensen hoeven ook niets 
bijzonders te doen als wij komen. Wij 
streven naar minimale overlast. We 
maken geen troep en we hoeven ook 
geen gaten te boren en dat soort 
dingen. Wel moet het luik van de 
kruipruimte vrij zijn om onder de vloer 
te kunnen kijken.”
Huurders die een woningopname 
kunnen verwachten, krijgen vooraf 
een brief van OFW. Daarin staat 
de datum en het tijdvak waarin de 
Woonscan-medewerker komt.

IN GESPREK MET

Projectadviseur van Woonscan: Jorn Kral.
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MOOIE MOMENTEN 
IN 2022
Wij hebben genoten van alle momenten dat wij u mochten 
ontmoeten het afgelopen jaar. We hopen u ook dit jaar weer te 
mogen ontmoeten. Wij kijken er naar uit!

HUURDERS IN BEELD

24 maart 2022 | Feestelijke oplevering Luwte 
en Shelter
We vierden met de bewoners van de 54 appartementen 
aan de Lijzijde in Dronten de afronding van dit nieuw-
bouwproject. Samen met wethouder Peter van Bergen 
onthulden twee huurders de namen die zij de 
gebouwen zelf hebben gegeven: Luwte en Shelter.

2 april 2022 | Doe-Dag Giekstraat
De bewoners van het appartementengebouw aan de 
Giekstraat in Dronten staken hun handen uit de 
mouwen. Samen met medewerkers van OFW zorgden 
ze er voor dat de balkons en loggia’s (inpandige balkons 
met berging) weer opgeruimd waren.

Het voorjaar is een mooi moment om in de tuin aan de slag 

te gaan. De zon gaat schijnen, u gaat misschien weer meer 

naar buiten. Hoe fijn is het tips bij kunt krijgen van deskun-

digen. Hoe kunt u zonder dat er veel tijd in gaat zitten en 

het te zwaar werk is, toch uw tuin netjes houden? De 

hovenier (tuinman) van DonkerGroen geeft tips.

Datum: woensdag 5 april 2023

Tijd: 15.00 – 18.00 uur

Locatie: Winkelcentrum van Dronten (in de buurt van de 

Albert Heijn)

En, natuurlijk geven we u ook graag wat mee: een vaste 

plant voor in de tuin! (voor deze actie geldt: op=op)

Brengt u ook een bezoek aan de OFW-Tuinkamer?



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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7 april 2022 | Kijkmiddag Het Palet
Een leuk moment voor de huurders van de 10 woningen 
aan de Johannes Vermeerstraat; ze namen een kijkje in 
hun nieuwe woning.

12 april 2022 | Spelletjesavond
Een en al gezelligheid was het. En nog heel nuttig ook! 
De jaarlijkse bewonersavond kon na 2 jaar coronatijd 
eindelijk weer plaatsvinden. Door het spelen van spellen 
stond de avond in het teken van ontmoeting, ontspan-
ning en gesprek.

23 november 2022 | OFW-Huiskamer
Zo’n 90 bewoners brachten hun stem uit in de OFW-
huiskamer in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Ze 
gingen met ons in gesprek over het wonen in de 
toekomst.

7 september 2022 | Opgeknapte tuinen door de 
‘Biggen’ van Aeres
Wat waren de huurders (en uiteraard wij ook) er blij 
mee; drie tuinen werden opgeknapt door de ‘biggen’ van 
Hogeschool Aeres. Vier eerstejaarsstudenten gingen 
met OFW op pad om tuinen op te knappen van huur-
ders die dat zelf niet konden. 
Met de jaarlijkse biggenmarkt heeft Aeres 29.000 euro 
opgehaald voor het goede doel Pink Ribbon.

8 oktober 2022 | Doe-Dag Koolzaadhof
Elkaar helpen, daar gingen de huurders van de Kool-
zaadhof uit Biddinghuizen voor. Tijdens de OFW 
DOE-dag gingen de huurders, hovenier Bastiaan en 
OFW-medewerkers met elkaar aan de slag met het 
opruimen en winterklaar maken van de tuinen. Samen 
voor een nette woonomgeving.
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EEN ROOKMELDER IS VERPLICHT
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders wettelijk verplicht. Is uw woning 
nog niet voorzien van 1 of 2 rookmelders van OFW? Laat het ons dan 
weten: (0321) 38 55 00. Omdat de rookmelders wettelijk verplicht 
zijn, verzoeken wij huurders rookmelders niet te verwijderen.

Waarom een rookmelder?
Brand, u wilt het niet meemaken. Maar stel dat er ergens in huis brand 
ontstaat, dan kan het even duren voordat u dat merkt. Zeker als u slaapt, 

want dan ruikt u niks. Een rookmelder geeft vrij snel een geluidsignaal bij beginnende brand. Hierdoor heeft u als 
bewoner meer tijd om veilig de woning te verlaten.

SAMEN OPRUIMEN TIJDENS EEN DOE-DAG
Opgeruimd staat netjes, dat vindt toch eigenlijk iedereen wel. Helaas lukt 
het niet iedereen om de voor- en achtertuin, de stoepen en stegen netjes 
en onkruidvrij te houden. Dat kan natuurlijk allerlei redenen hebben. 
Bijvoorbeeld een buurman die een slechte gezondheid heeft. De buur-
vrouw die dagelijks aan het werk is en de zorg heeft over kleine kinderen. 
We weten het soms gewoon niet. Maar hoe fijn kan het dan zijn om samen, 
met de buurt, aan de slag te gaan. En, OFW helpt daar bij! Meld u samen 
met uw buren aan voor een DOE-Dag. 

Wat is een DOE-Dag?
• Tijdens een DOE-dag maakt u samen met de buren uit uw wijk de woon-

omgeving weer netjes. 
• Het gaat het om het netjes en onkruidvrij maken van de tuinen, stoepen 

en stegen. 
• OFW plaatst een grote vuilcontainer voor het tuinafval en eventueel grofvuil uit de tuinen.
• Ook is er de mogelijkheid voor het inschakelen van een hovenier (tuinman), voor advies. Daarnaast kan de hove-

nier helpen bij het verwijderen van onkruid en het snoeien van bijvoorbeeld kleine bomen en struiken. 
• En, heeft u niet voldoende tuingereedschap? OFW leent het u. 

Aanmelden doet u via ofw.nl/doe-dag
Voor het aanmelden voor een Doe-Dag hebben wij een aantal voorwaarden. Zo moet de aanvraag gedaan worden 
met meerdere buren. De Doe-Dag moet zijn voor een groter gedeelte uit de wijk, bijvoorbeeld een hofje, een grote 
straat of meerdere straten (niet een klein straatje). Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op onze 
website: ofw.nl/doe-dag.




