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Huurders in beeld: 
‘Blij met de woning’

Op zoek naar een 
seniorenwoning? 
Schrijf je nu al in

Wie heeft u aan de lijn? 
Vier medewerkers stellen zich voor
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Beste huurders, 

Ik hoop dat u een mooie zomer heeft gehad! Het 
weer leek soms wel een beetje een oefening voor 
de herfst, maar er waren gelukkig ook heel mooie 
dagen bij. Ik ben benieuwd hoe u de tijd heeft 
doorgebracht. Heeft u genoten van uw tuin of 
balkon? Bent u er nog op uit geweest, naar een van 
de Drontense stranden of bossen? Of misschien 
zelfs naar het buitenland?

Bij OFW is de bouwvak (vakantie) voorbij en zijn we 
allemaal weer aan de slag om te zorgen voor goed 
en betaalbaar wonen in Dronten. Onze aandacht 
ligt eerst bij het wegwerken van achterstanden die 
door corona zijn ontstaan. U heeft vast wel gehoord 
dat door corona sommige producten en materialen 
lastig te krijgen zijn. Daar hebben wij, bijvoorbeeld bij 
onderhoud en nieuwbouw, ook last van. 

Daarna breekt voor ons een andere spannende 
tijd aan. We gaan het komende jaar aan de slag 
met een nieuw ondernemingsplan (het oude plan 
loopt in 2023 af). Dat is een plan waarin staat wat 
wij, als dé woningcorporatie van Dronten, belangrijk 
vinden en willen doen. Om dat goed te bepalen, 
hebben wij de gemeente nodig, onze partners in 
zorg en welzijn, maar vooral ook ú! Onze huurders 
en woningzoekenden. Wij willen graag horen wat u 
belangrijk vindt! Wat u zelf kunt en wilt doen en waar 
u OFW voor nodig heeft. 

Voor de zomervakantie zijn 
we al begonnen. We hebben 
onderzoek gedaan waarin 
we onze belanghebbenden, 
zoals de gemeente en 
de Huurders Belangen 
Vereniging, vragen wat ze van ons vinden: wat doen 
we goed en wat kan nog beter? Hierover leest u 
meer op pagina 3. We hebben, na onze digitale 
bewonersavond op 20 april 2021, nu ook een 
digitaal platform ingericht waarop alle huurders van 
OFW kunnen meedenken over ons werk. Al bijna 100 
huurders hebben zich hiervoor aangemeld en ook 
al ideeën bij ons ingediend. Fantastisch! Dit kan via 
praatmee.ofw.nl.

Maar het mooiste is natuurlijk elkaar echt te zien. 
We organiseren daarvoor op donderdag 28 oktober 
een bewonersavond, gewoon bij ons op kantoor. 
Ik ga er vanuit dat het met corona de goede kant 
op gaat en dat we elkaar dan zien. Dan hoor ik 
graag wat u belangrijk vindt, maar ook hoe het met 
u gaat! En misschien hoor ik dan ook nog wel uw 
zomerverhalen!

Wij kijken naar u uit!

Noek Pouw
directeur bestuurder

SAMEN VOOR DUURZAAM 
GOED WONEN IN DRONTEN

Oost Flevoland 
Woondiensten
Postbus 89, 8250 AB  Dronten
De Noord 47, Dronten
woondiensten@ofw.nl  |  www.ofw.nl 
T 0321 - 38 55 00  |  F 0321 - 31 77 33

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

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

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

GSF glasgroep Glasbreuk 
T 0320 - 25 71 57 

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

Wijkkantoor Biddinghuizen
De Baan 33 | Spreekuur: 
woensdag 13.00-14.00 uur

Wijkkantoor Swifterbant
De Heraldiek 2 | Spreekuur: 
dinsdag 13.00-14.00 uur
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VAN DE DIRECTEUR BESTUURDER
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PRESTATIES OFW 
BEOORDEELD MET EEN 7,7

Presteren naar opgaven en ambities
Onderwerpen waar woningcorporaties zich mee bezig moeten houden van de overheid en eigen doelen van OFW 7,2

Presteren volgens belanghebbenden
Hoe OFW het doet volgens organisaties en personen waarmee ze veel samenwerkt    7,9

Presteren naar vermogen
Hoe OFW haar geld inzet / verdeeld om de opgaven en doelen te realiseren      8,0

Governance van maatschappelijk presteren
Hoe OFW er voor zorgt dat gestelde doelen worden gerealiseerd en hoe hier verantwoording over afgelegd wordt 7,8

Sinds 2005 laat OFW zich iedere 4 jaar visiteren. Dit 
houdt in dat een onafhankelijk commissie onder-
zoek doet naar de maatschappelijke prestaties van 
OFW. Hoe hebben we het gedaan voor de huurders 
en woningzoekenden in Dronten? Zo keek ook dit 
jaar een zogeheten visitatiecommissie naar de pres-
taties van OFW. We hebben als gemiddeld rapport-
cijfer een 7,7 gekregen en daar mogen we, aldus de 
commissie, trots op zijn. 

De visitatiecommissie beoordeelde OFW aan de hand 
van persoonlijke interviews met onder andere de 
gemeente, de Huurders Belangen Vereniging (HBV), 
partners in zorg en welzijn, de Raad van Commissarissen 
en ondernemingsraad van OFW. Ook is de commissie 
op een rondrit gegaan door de dorpen van Dronten om 
het werk van OFW in de praktijk te bekijken. Tijdens deze 
interviews werd gevraagd hoe OFW omgaat met:
1. de ontwikkeling van de woningen
2. de duurzaamheid van de woningen
3. het aanbieden van woningen en de betaalbaarheid 

(hoogte huurprijzen)
4. de vergrijzing (steeds meer ouderen)
5.	het	huisvesten	van	specifieke	doelgroepen	(jongeren,	

ouderen, kwetsbare mensen)
6. de leefbaarheid en veiligheid in de wijken

Deze onderdelen zijn ondergebracht in vier prestatie-
velden. Per prestatieveld, kregen we een rapportcijfer 
van de visitatiecommissie:

De visitatiecommissie vindt dat OFW het goed doet. 
Natuurlijk zijn er ook punten waar OFW verder aan kan 
werken. We kunnen nog beter laten zien wat we alle-
maal doen. En sommige partners willen dat OFW nog 
actiever meedoet in de wijken, bijvoorbeeld om overlast 
aan te pakken en de leefbaarheid te verbeteren. 
We bekijken in het najaar met onze samenwerkingspart-
ners, zoals de HBV, hoe we de verbeterpunten kunnen 
oppakken. Ook u kunt daar natuurlijk over meedenken, 
tijdens een van onze bewonersavonden of via praatmee.
ofw.nl (zie pagina 16). 
Ook de komende jaren doen we weer ons uiterste best 
om het beste te presteren voor Dronten!



DE VLIEGENDE KEEP 
VAN OFW
Jaap Spaan (66) is al twintig jaar lang werkzaam bij OFW als huismeester/
toezichthouder. “Een computer- en kantoorman ben ik niet; laat mij maar 
in de auto door de wijken rijden om in de appartementencomplexen 
klusjes te doen en bewoners te ondersteunen.”

MEDEWERKER IN BEELD
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Jaap Spaan, huismeester/toezichthouder in woord & beeld

De Kampenaar is blij dat hij zijn 
verhaal mag doen. “Sommige 
huurders en relaties dachten dat ik 
al met pensioen was. Maar ik zou 
nooit zomaar weggaan”, vertelt hij 
over de goede band met veel 
bewoners, onderaannemers en 
collega’s. Waar zijn collega-huis-
meesters onder de afdeling Wonen 
vallen, werkt Jaap bij de afdeling 
Vastgoed. “Ik doe vooral de klussen, 
waar onze servicemonteurs niet aan 
toe komen. Denk aan het plaatsen 
van een wc-bril of spoelbak, het 
vervangen van een lampje of batterij 

in een rookmelder. Is ergens iets 
kapot, dan sturen ze mij eropaf.” 

“Trots op mijn werk”
Techniek zat er al jong in bij Jaap, die 
na de Ambachtsschool van alles 
deed. Als bouwvakker werd hij deels 
afgekeurd. Via een zijstapje naar de 
facilitaire dienstverlening kon Jaap 
bij OFW aan de slag, als huis-
meester/toezichthouder. “Klinkt 
goed toch, die titel; daar ging mijn 
snor wel van glimmen. Ik ben trots 
op mijn werk. Ik heb samen met de 
andere huismeesters invloed op de 
leefomgeving van de complexen.” Hij 
is	-	gekleed	in	OFW-outfit	en	met	
bretels - vooral te vinden in De 
WoonArk, Het Tussendek, De Tas, De 
Werf en De Regenboog.

“Kritisch, maar eerlijk”
“Ik ben toezichthouder, dus ik spreek 
mensen er ook op aan als iets niet 

In het voorjaarsnummer van de OFW 

Vizier lieten we onze huismeesters Yvonne 

Verschoor en Alex Kamstra aan het woord. 

Maar ook onze huismeester/toezicht-

houder Jaap Spaan mag niet ontbreken. 

Jaap vertelt graag over zijn werk.
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goed gaat”, is Jaap stellig. “Als ik weet dat iemand 
bijvoorbeeld een liftdeur heeft beschadigd, zeg ik 
daar wat van. Dan vind ik dat je de schade moet 
vergoeden. Anders dupeer je zowel OFW als de 
andere huurders. Ik ben kritisch, maar eerlijk. 
Laatst had een zware vrachtwagen de bestrating 
kapot gereden. Dan trek ik aan de bel! Ik maak een 
foto en regel dat het goed komt.”

“Een sociale huismeester”
Maar het meest geniet Jaap van alle contacten. Hij 
noemt directeur Noek Pouw, coördinator service-
onderhoud Sylvia Veenstra en het team. “In het 
bijzonder geldt dat voor mijn directe collega’s Leo 
en Andy en zijn vrouw: van hen heb ik veel steun 
gehad, toen ik corona had.” En natuurlijk zijn er de 
bewoners. Van aanschuiven bij een 60-jarig 
jubileum tot het bijwonen van een herinneringsbij-
eenkomst. “Ik ken veel mensen. Bij De Regenboog 
bijvoorbeeld noemt bewoonster Lies zich geksche-
rend m’n assistente. Samen zijn we de ogen en 
oren van het complex. Dierbaar is ook het porse-
leinen duivenkoppeltje dat ik van de familie Hagers 
uit Dronten kreeg. Of de familie Dekker in De Werf 
die me veel morele steun gaf tijdens corona. Je 
deelt lief en leed met elkaar, waarbij ik een sociale 
huismeester probeer te zijn.”

Duivenmelken en brommerrijden 

Pas in mei 2022 gaat Jaap met pensioen. Dan heeft hij meer 

tijd voor zijn dertig postduiven. “Het is net een virus, het zit 

in je. Het kost best veel tijd om een duif van ‘ei tot mand’ 

te trainen, ofwel mee te laten doen aan retourvluchten uit 

België of Frankrijk. Maar als ze dan weer bijna terug zijn, sta 

ik stijf van de adrenaline. Dat is een kick.” Daarnaast gaat 

Jaap graag op pad met zijn Zündapp-brommer. “Die is van 

1968 en daar ben ik dus zuinig op. Dat betekent poetsen 

en een beetje klussen. Maar vooral het rijden geeft me het 

gevoel van de vrijheid. Soms rijd ik er op naar OFW, mooi 

de file voorbij.”
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Vanuit hun kleine huisje in Kampen 
voelde deze woning met vier slaap-
kamers als pure weelde, weet Arent 
Dalsem (69) nog, die toen al in 
Dronten werkte. Met zijn vrouw Bea 
hebben ze hier met hun vijf dochters 
gewoond. “De meiden zijn al lang uit 
huis, dus hebben we minder ruimte 
nodig”, vertelt hij. “Maar met aanhang 
en kleinkinderen komen ze hier nog 
regelmatig langs, gezellig.”

Traplopen gaat wat minder
Toen het traplopen van mevrouw 
Dalsem zeven jaar geleden wat 
lastiger ging, vonden de kinderen het 
toch een goed idee om over andere 
woonruimte na te denken. “We 
hebben daarom besloten om ons 
alvast in te schrijven via www.ofw.nl”, 
vertelt de heer Dalsem. “Onze schoon-
zoon heeft ons geholpen en eigenlijk 
ging het best gemakkelijk.”

Al 46 jaren woont het echtpaar Dalsem met veel plezier aan de 
Karveelstraat in Dronten. Toch staan ze al zeven jaar ingeschreven 
voor een kleiner appartement. “We hoeven nog lang niet weg, 
maar het is een soort ingebouwde veiligheid. Zo maken we straks 
meer kans, als het echt nodig is.”

‘HET IS VOOR ONS EEN 
INGEBOUWDE VEILIGHEID’

IN GESPREK MET

Nu al inschrijven, straks meer kans
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Inschrijven als woningzoekende bij OFW kan:
- online via www.ofw.nl 
- als je 18 jaar of ouder bent
Inschrijven kost 15 euro; dat geldt ook voor de jaarlijkse 
verlenging. Kom je er niet uit? Maak een afspraak met ons 
Klant Contact Centrum via tel. 0321- 38 55 00. Wij helpen 
je graag.

INSCHRIJVEN? GEWOON DOEN!
Huren, van klein tot groot tot klein
Veel huurders van OFW kiezen er op latere leeftijd voor 
om een overstap te maken naar een wat kleinere woon-
ruimte. Dan immers is een grote gezinswoning meestal 
niet meer nodig en is een gelijkvloers appartement wel 
zo praktisch en comfortabel. 

Nu al inschrijven als woningzoekende?
Daarom kan het handig zijn je zo vroeg mogelijk in 
te schrijven als woningzoekende. Dan bouw je meer 
inschrijvingsjaren op. Als je dan reageert op een vrijko-
mende woning, dan is de kans groter dat je snel kans 
maakt. OFW kijkt namelijk naar het aantal jaren dat je 
ingeschreven staat. Degene met de meeste inschrij-
vingsjaren krijgt dan eerste keus. Wel moet je dan ook 
voldoen aan bijvoorbeeld aan de voorwaarden rond leef-

Straks hoger op de lijst
De inschrijfkosten van vijftien euro per 
jaar hebben ze er graag voor over. 
“De gemiddelde wachttijd is 3,5 jaar, 
en voor seniorenappartementen nog 
langer. Het gaat ons er vooral om dat 
we zo hoger op de lijst komen, als iets 
geschikts vrijkomt”, weet mevrouw 
Dalsem. “Ik zou dan wel graag naar 

een seniorenappartement hier in 
Dronten willen, zoals Het Tussendek 
of De WoonArk, mooi gelijkvloers en 
echte tuinmensen zijn we niet.” 

Mail in de gaten houden
Hoewel er al appartementen vrij zijn 
gekomen, is reageren er nog niet 
van gekomen. “Zolang we ons thuis 

nog goed kunnen redden, hoeft dat 
ook nog niet”, vindt het echtpaar. “En 
zo gemakkelijk verlaat je natuurlijk 
ook niet je eigen, gezellige huisje. 
Misschien dat we met een traplift of 
bed beneden hier nog wat langer 
kunnen blijven. Maar we houden onze 
mail goed in de gaten.”

tijd en inkomen. Je hebt een week om er op te reageren. 
Als je toch niet wilt, volgt de nummer 2 op de lijst. 

Tip! Gebruik het zoekfilter
Je	kunt	via	een	zoekfilter	op	de	website	eenvoudig	
jouw favoriete woning selecteren. Welk dorp, straat of 
complex, wel of geen tuin of een lift in je complex? Je kunt 
het allemaal aangeven. Op basis daarvan krijg je in je mail 
een tipbericht over het woningaanbod waar je interesse 
in hebt. Natuurlijk kun je ook alle opties uitzetten; je moet 
dan zelf de website in de gaten houden.

TIP:
kijk 1 keer in de 

week op de website, 
dan mis je geen 

woningen.
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In het huis en aan de tuin moet nog van alles 
gebeuren, maar Alice Dorland is blij met haar 
nieuwe plek aan de Vendelier in Swifterbant: “Het 
is nu een beetje kamperen in mijn eigen woning, 
maar ik zie het helemaal zitten.”

Sinds juni woont ze in de tussenwoning. “Van buiten 
lijkt het misschien klein, maar binnen heb ik alle ruimte. 
Beneden is de mogelijkheid van een slaapkamer, maar ik 
ga boven slapen”, vertelt Alice (52), die een uitwonende 
studerende zoon heeft. Toch was het even wennen, 
toen ze ging kijken. “De voor- en achtertuin stonden vol 
struiken, de klimop groeide tegen de muren op. En binnen 
was er ook al jaren niks meer gedaan. Gelukkig heeft OFW 
alles netjes gesnoeid, de stoep opgehoogd en mooie witte 
stopcontacten geplaatst. Dat is gewoon perfect.”

Klussen hoort er bij
Alice had alle veranderingen er graag voor over, ook 
vanwege de lagere huurkosten. Al enkele jaren woonde 
ze tijdelijk in een bungalowpark.” Ik wilde graag weer in 
een dorp wonen, dichterbij mijn familie en mijn werk 
in een winkel. Dus heb ik me drie jaar geleden inge-
schreven bij OFW. Overal heb ik op gereageerd, en bij 
deze woning had ik eerste keuze.” Inmiddels heeft ze 
met hulp van familie en vrienden het nodige opgeknapt, 
van het sauzen van de muren tot het leggen van tapijtte-
gels. Straks komt er nog laminaat in de keuken.”

Koken in nieuwe keuken
Het meest verheugt ze zich op het nieuwe keukenblok, 

dat net geplaatst wordt. “Volgens de opzichter was die al 
van 1984. Ik heb gekozen voor elektrisch koken, omdat 
er dan een keukenkastje extra bijzat. Koken is mijn 
hobby; ik ben zelfs lid geworden van de Kruidentuinver-
eniging hier. Maar vanavond kookt mijn buurvrouw voor 
me. Ja, ik voel me helemaal thuis in mijn nieuwe dorpse 
buurtje,	met	fijne	buren.	Hier	ga	ik	nooit	meer	weg.”

Bewoners gaan en bewoners komen. Twee huurders van OFW 
vertellen, waarom ze zijn verhuisd, wat hen aantrok in hun nieuwe 
woning en of ze zich thuis voelen. 

’HOE VINDT U HET WONEN HIER?’

Alice Dorland, Vendelier, Swifterbant

‘IK GA HIER NOOIT MEER WEG’
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Vanwege forse gezondheidsklachten kreeg het 
echtpaar Rippen uit Dronten via zorgbemiddeling* 
een appartement in de WoonArk toegekend. Een 
halfjaar later gaat het steeds beter met beiden: 
“Het is net of de vitamines hier door de muren 
naar binnen komen.”

Na negen adressen door Nederland belandden Wim 
(84) en Tiny (83) Rippen tien jaar geleden in een huur-
woning aan De Bunder in Dronten-Zuid. “Daar hebben 
we genoten van het ruime huis en de grote tuin, mede 
dankzij onze groene vingers”, aldus de heer Rippen. 
Maar de laatste jaren kregen ze lichamelijk ongemakken 
en kwam de thuiszorg dagelijks langs. 

Een lot uit de loterij
Mevrouw Rippen: “Toen OFW dit gelijkvloerse appar-
tement aanbood, voelde het als een lot uit de loterij. 
We konden er zo in, en van de vorige huurster konden 
we veel spullen overnemen.” Op 3 februari dit jaar 
verhuisde het echtpaar (60 jaar getrouwd en 65 jaar 
samen). Hun drie kinderen wonen in het buitenland, 
maar dankzij een verhuisbedrijf en goede vrienden 
verliep alles voorspoedig.

Het lichtste appartement
Nog steeds is het echtpaar blij met het appartement 

op de eerste etage. De heer Rippen: “We hebben alle 
ruimte plus een balkon en het is heerlijk rustig.” Om 6.00 
uur	start	de	dag	met	hobby’s,	zoals	oude	radio’s	en	films	
verzamelen, dan wel handwerken en lezen. Mevrouw 
gaat elke ochtend met de rollator naar het winkelcen-
trum, terwijl haar man het dichterbij huis houdt: “We 
komen wekelijks in de naastgelegen kerk De Ark voor 
koffie,	een	lunch	en	sociale	contacten.”

Woning als wondermiddel
En zeker zo belangrijk, beiden zitten weer lekker in hun 
vel: “Mijn man heeft een halfjaar fysio gehad; daardoor 
is hij wonderbaarlijk opgepept. Ik denk echt dat we hier 
tot rust gekomen zijn, omdat een stuk stress wegviel. 
Het is bijzonder dat een woning zo bij kan dragen aan je 
gezondheid.”

*Zorgbemiddeling?
Wanneer er woonruimte in de WoonArk of rondom de 
Regenboog vrijkomt, dan meldt OFW dit bij Coloriet. Coloriet 
beoordeelt of er een woningzoekende met zorg in aanmer-
king komt. Een voorwaarde is wel dat je minimaal 4 uur 
lijfgebonden zorg ontvangt (of bij een noodsituatie waarna 
dit nodig is). Huishoudelijke hulp valt hier niet onder.

De heer en mevrouw Rippen, Lijzijde Dronten

‘WE HEBBEN ONGEZIEN “JA” GEZEGD’



 

  

HOUD DE OPENBARE RUIMTES IN 
APPARTEMENTENCOMPLEXEN VRIJ!

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Een veel gehoorde opmerking van bewoners uit appartementen
complexen is dat de openbare ruimtes regelmatig geblokkeerd 
worden door obstakels. Dat is niet altijd even veilig. Hoe geven we 
elkaar meer de ruimte?

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

huurbelangen!
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Meer scootmobiels…
Er komen steeds meer gebruikers van scootmobiels. Dat 
is	fijn,	omdat	mensen	dan	mobiel	en	langer	zelfstandig	
kunnen blijven. Maar dit vraagt ook om meer parkeer-
plekken of oplaadplekken. Niet in elk appartementen-
complex is helaas ruimte voor meerdere scootmobiels. 

… en mooie zitjes 
Daarnaast zie je in de openbare ruimtes best vaak 
mooie aangeklede zitjes bij de voordeur, met of zonder 
gevulde bloempotten. Het ziet er mooi uit, maar ze 
kunnen soms in de weg staan. 

Wat is het gevaar?
Dit kan lastig zijn voor bewoners om er goed en veilig 
langs te komen. Dit geldt helemaal in een noodsituatie. 
Bij brand moet de brandweer snel ter plekke kunnen 
zijn. Stel dat een bewoner de ambulance nodig heeft, 
dan moet een brancard snel door de galerijen kunnen. 
En dan kan het bankje, of de geparkeerde scootmobiel 
deze snelle doorgang blokkeren. 

Hoe kunnen we dit oplossen?
Ga in gesprek om een oplossing te vinden. U woont 
immers allen in hetzelfde complex, die hier dagelijks 
mee van doen hebben. Vaak is een bewoner zich er niet 
van bewust dat een scootmobiel of gezellig zitje voor 
een ander in de weg kan staan.

Wat kan ik zelf doen?
Geldt dit voor u? ‘Misschien staat mijn bloempot daar 
niet zo handig. Of zal ik eens kijken of ik mijn scootmo-
biel elders of anders kan parkeren?’ Sta open voor de 
ideeën van medebewoners. Luister naar de ander en 
probeer om samen tot een betere oplossing te komen. 
Zo behoud je voor het hele appartementencomplex de 
leefbaarheid. Want we wonen allemaal graag plezierig 
en veilig.

TIP VAN DE HUISMEESTER

Bent u op zoek naar een appartement waar u 
ook een scootmobiel mee naar toe wilt nemen? 
Informeer dan eerst even bij OFW, of er genoeg 
ruimte is voor uw scootmobiel. Want niet alle 
complexen hebben voldoende opstelplaatsen. 

Zo voorkomt u een teleurstelling achteraf.

http://www.huurdersbelangenvereniging.nl
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Maart 2009 was het; het eerste appartementengebouw voor 55plussers 
in Biddinghuizen werd officieel geopend.12,5 jaar later vierden de 
bewoners op woensdag 30 juni feest vanwege dit mooie jubileum.

Hoewel echt feestvieren er door de 
Coronaomstandigheden nog niet 
helemaal inzat, werden de bewo-
ners verrast met muziek van Ellen 
Postma en Aniek Harms vanuit de 
binnentuin, een gebakje aan de deur 
en	een	fleurige	plant.	Dit	alles	op	
initiatief van de bewonerscommissie 
van De Tas. 

De bewonerscommissie is vanaf 
het begin al actief, vertelt Claudia 
van Loveren (voorzitter HBV) aan de 
bewoners: “Ze organiseren verschil-
lende activiteiten voor u en zo ook 
de viering van dit 12,5-jarig jubileum. 

BEWONERS DE TAS 
VIERDEN FEEST

Wij wensen u deze dag nog veel 
plezier!” “En, blijf vooral leuke dingen 
met elkaar organiseren!”, aldus huis-
meester Yvonne.

Noek Pouw (directeur bestuurder 
OFW) was blij er bij te kunnen zijn 
op deze fantastische dag. “Dat we 
met een betrokken groep bewoners 
te maken hadden, wisten we 12,5 
jaar geleden al tijdens de bouw. De 
meesten van jullie hebben er heel 
bewust voor gekozen om ouder 
te worden in Biddinghuizen, in De 
Tas. Een verstandige keuze! Ik zie 
dat veel ouderen toch te laat kiezen 
voor een woonvorm die beter past. 
Ik roep ouderen daarom op, om net 
als jullie, zich op tijd in te schrijven 
en de stap te wagen. Jullie zijn het 
‘schoolvoorbeeld’ dat dat geen 
verlies is, maar juist heel veel moois 
kan brengen.”



OFW is volop in beweging. Zo hebben we ook enkele nieuwe 
‘gezichten’ in huis, die regelmatig contact hebben met onze 
huurders. Zij stellen zich graag voor. Dan weet u wie u aan de 
lijn heeft!

WIJ HELPEN U GRAAG!
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EVEN VOORSTELLEN

DENISE WOLFS (47) 
MEDEWERKER KLANT CONTACT CENTRUM
SINDS 1 JULI 2021 

“Hiervoor was ik werkzaam bij een landelijk bouwbedrijf op een servicedesk. 
Het leuke van OFW is dat het op lokaal niveau is, waardoor je de mensen 
beter leert kennen. Ik heb wel kennis van onderhoudszaken, maar verbaas 
me toch wel over de verscheidenheid aan vragen van huurders. Natuurlijk 
weet ik niet alles, maar ik kan altijd overleggen met collega’s. De rol van ‘spin 
in het web’ past me wel om zaken te regelen. Ik ben geïnteresseerd in het 
probleem van de huurders en hoe we dat kunnen oplossen. Het gaat er 
immers om dat we blije klanten hebben.”

JENNIFER VAN DE BOSCH (29) 
MEDEWERKER KLANT SERVICE EN ONDERHOUD
SINDS NOVEMBER 2020 

“De meeste bewoners kennen mijn naam inmiddels van het keukentraject. Ik 
verzorg de bestelling en zorg dat de monteur op het juiste moment in de woning 
aanwezig is. Ook zorg ik ervoor als er - helaas - soms wat misgaat, dit zo spoedig 
mogelijk wordt opgelost. Daarnaast houd ik mij bezig met het inplannen van de 
servicemonteurs en de bestelling van bouwmaterialen. Ten slotte ben ik betrokken 
bij de projecten en beantwoord ik veel vragen van leveranciers en bewoners!”
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TESSA SLOOT (26) 
MEDEWERKER KLANT CONTACT CENTRUM
SINDS JANUARI 2021 

“Het leuke van dit werk is het helpen van huurders met 
al hun vragen. Dat is vooral een luisterend oor hebben 
en goed doorvragen. Zo kun je gerichter helpen met 
een oplossing. Na een opleiding Sociaal Juridische 
Dienstverlening heb ik bij het Woonloket van een 
gemeente ervaring opgedaan. Deze functie bij OFW 
sluit daar goed op aan. Je hebt met zoveel verschil-
lende onderwerpen te maken, van reparatieverzoeken 
tot het opstellen van huurcontracten. Naast contact via 
de mail en telefoon spreek je mensen ook op afspraak 
of persoonlijk aan de balie. Vooral het afgeven van de 
sleutel aan een nieuwe huurder is een leuk moment. 
Daar zijn mensen echt blij mee!”

SASKIA ALGERA (43) 
MEDEWERKER KLANT CONTACT CENTRUM
SINDS 1 MEI 2021 

“De huurwereld kende ik al, omdat ik hiervoor bij een opleidingsorganisatie 
voor woningcorporaties werkte. Zo heb ik de branche goed leren kennen. 
Afgelopen jaar heb ik nog een leergang Verhuur gevolgd om me verder te 
ontwikkelen. Daar kwam van alles in naar voren, wat ik nu ook tegenkom. De 
baan bij OFW bevalt me dan ook goed; het is afwisselend en ik kan terug-
vallen op mijn collega’s; dat werkt plezierig. Ik heb te maken met allerhande 
onderwerpen, van vragen over bijvoorbeeld huurtoeslag, passend toewijzen, 
opzegtermijnen, of het onderhouden van de woning. Dat persoonlijke klant-
contact via de mail en telefoon vind ik eigenlijk ook het leukste.”
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1. Mijn dakgoten raken in de herfst vol met 
bladeren. Moet ik ze leeghalen?
Nee hoor, u kunt ons bellen en dan maken wij de 
dakgoten schoon.

2. Wat moet ik doen als bij lekkage door 
regenval?
Bel ons zo snel mogelijk om het door te geven. Maar 
houd er rekening mee dat wij vaak pas iets kunnen 
repareren, als het weer droog is.

3. Ik voel tocht in de woning: kan dit 
verholpen worden?
Dit heeft meestal niets te maken met kieren en gaten 
in huis. Meestal komt er kou van de ramen af. Ook 
wanneer u alles dicht heeft in uw woning, gaat de 
woning ‘vacuüm’.  Dat betekent dat de lucht door 
de kleinste gaatjes naar binnen wordt getrokken. 
Dit voelt dan als tochten. Ons advies: raamroos-

ters open. Mocht het na deze koudere periode nog 
tochten, kunt u ons bellen.

4. In huis hebben we condens op de ramen; is 
dat goed?
Dit betekent niet dat de ruit lek is, maar dit kan 
komen door het verschil van temperatuur tussen 
buiten en binnen. Soms kan het helpen om de venti-
latieroosters open te zetten.
Een andere oorzaak kan zijn dat de mechanische 
ventilatie niet goed werkt. Om dit te laten  herstellen 
kunt u een afspraak maken met Feenstra (tel. 088 – 
84 55 000). 

5. Moet ik al rekening houden met nachtvorst?
Het kan soms al vriezen in het najaar. Sluit de buiten-
kraan dan wel op tijd af, zodat de waterleiding niet 
kapotvriest. Draai de tapkraan in huis dicht, en draai 
de buitenkraan open.

VRAAG & ANTWOORD

Je huis, daar komt best wel veel bij kijken. Met zo’n 4.000 
woningen krijgen we ook best veel vragen van huurders. Van 
alledaagse zaken tot technische problemen. Misschien loopt u 
er ook wel eens tegenaan. Daarom delen we ze graag. 
Zes vragen & antwoorden, handig voor de herfst.



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.

Fotografie  Ben Eekhof Foto&Film 
Leo	van	Bemmel	Fotografie		
Oost Flevoland Woondiensten

Concept/redactie  Oost 
Flevoland Woondiensten  |  KWOOT bv

Ontwerp  Sabel Communicatie

DTP & Druk  Zalsman Zwolle bv

Like ons op Facebook: 
Oost Flevoland Woondiensten
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De herfst zit eraan te komen. Verkleurende bladeren vallen 
straks weer massaal van de bomen en struiken. Dat kan een 
mooi gezicht zijn, maar heeft ook nadelen. Hoe houden we de 
achterpaden bij onze OFWwoningen  samen  schoon?

Langs het achterpad kunnen bewo-
ners lopend, in een scootmobiel 
of	op	de	fiets	hun	woning	aan	de	
achterkant bereiken. Hoe opge-
ruimder en schoner het er bij ligt, 
hoe veiliger en prettiger je thuiskomt.

Grenst uw woning aan een 
achterpad? Dan bent u verplicht dit 
(deel van het pad) schoon en netjes 
te houden, ook als u het pad niet 
gebruikt. U doet het dus niet alleen; 
alle bewoners aan dat achterpad 
zijn samen verantwoordelijk. Met uw 
buren kunt u misschien afspreken 
om samen aan de slag te gaan.

Waar kun je aan denken?
•  Verwijderen van onkruid en afval
•  Snoeien van overhangende heggen 

en bomen
De groene resten kun je kwijt in de 
GFT-container (met bruine deksel).

VALLENDE BLADEREN - HOU 
HET ACHTERPAD SCHOON

Herfstschoonmaak

Met elkaar 
houden we de 
buurt schoon, 

netjes en 
veilig.
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Ja, er komt weer een bewonersavond aan! Zet u de datum alvast in uw agenda? Donderdag 28 oktober ontmoeten 
we u graag om 18.30 uur. Begin oktober 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. We hopen dat u erbij bent! 

BEWONERSAVOND; BENT U ERBIJ?

Heeft u al een kijkje genomen op ons nieuwe online 
 ideeënplatform? In juni openden we de website 
praatmee.ofw.nl. Via deze website vragen we u om 
met ons mee te denken en te praten. We werken graag 
samen met u aan duurzaam goed wonen in Dronten. 

Hoe werkt het?
1.  Ga naar praatmee.ofw.nl
2.  Bekijk de projecten die vermeld staan.
3.  Heeft u hier een mening over of heeft u een idee?   

 Laat uw stem dan vooral horen. 

4.  Klik op de knop ‘Registeren’ en vul een aantal 
  gegevens in.*
5.  Vanaf nu kunt u ideeën indienen, meedoen met het  

 invullen van enquêtes en stemmen via polls. 
6.  Zodra wij een nieuw vraagstuk hebben, ontvangt u  

 een e-mail van ons om met ons mee te denken. 

We luisteren graag naar u!

* Uw gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden binnen 
het platform. Daarnaast zien andere deelnemers alleen uw voor-
naam die u heeft ingevuld op het registratieformulier.

PRAATMEE.OFW.NL; LAAT UW STEM HOREN


