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Je woning 
overdragen, 
hoe gaat dat?

Het museum 
van Marja Knol

OFW slaagt met 50 nieuwe studentenkamers

5

‘n Fijne feestmaand!***
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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

CITO Glasservice (glasschade) 
T 0800 - 0909000 (gratis) 

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

Er is een nieuw kabinet. Mede op basis van de 
klimaatdoelstellingen van Parijs wil deze regering 
werk maken van duurzaamheid. Er moet onder-
hand wel iets gebeuren, wil Nederland zich aan 
de afspraken houden. Ook woningcorporaties 
moeten aan de bak. Het kabinet wil stimuleren 
dat woningcorporaties de woningen energiezui-
niger maken: gemiddeld energielabel B in 2020. 
Gelukkig voldoet OFW hier al aan. Onze bewoners 
hebben gemiddeld het laagste gasverbruik per m2 
woning in Nederland.

In het land is veel discussie dat de duurzaam-
heidsdoelstellingen haaks staan op andere 
doelen, zoals betaalbaarheid. In Dronten speelt 
dit niet. Kiezen voor duurzaamheid betekent niet 
dat je geen aandacht hebt voor andere zaken 
die voor onze bewoners ook belangrijk zijn. Veel 
mensen die in een gemoderniseerde woning 
wonen, weten dat. Als je kiest voor duurzaam-
heid, kijk je naar de lange termijn en denk je na 
hoe mensen langjarig met plezier in een woning 
kunnen wonen. Als woningcorporatie denk je ook 
na hoe je het beheer dan efficiënt organiseert. 

Een goed geïsoleerde 
woning is comfortabel, heeft 
minder stookkosten en is 
dus ‘goedkoper’/ betaalbaarder. Bij modernise-
ring zorgt OFW niet alleen voor goede isolatie; 
gelijktijdig wordt de buitenkant mooier gemaakt. 
Dit is goed voor de leefbaarheid, maar ook voor 
de bewonerstrots. Daarnaast kunnen senioren 
dankzij een nieuwe ruimere badkamer en even-
tueel een tweede toilet boven langer zelfstandig 
thuis wonen. Ook is de inbraakveiligheid van 
de woningen aanzienlijk verbeterd door beter 
hang- en sluitwerk. Tenslotte zijn de gemiddelde 
onderhoudskosten na modernisering afgenomen 
en is er veel asbest verwijderd. En vanzelfspre-
kend gebeurt dit allemaal in goed overleg met de 
bewoners. Naar hun ideeën luisteren we graag. Is 
dit geen win-win situatie? 

Truus Sweringa
directeur bestuurder

DUURZAAM WONEN 
   IS MEER DAN 
ENERGIEZUINIG WONEN
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 KLUSWIJZER

Rookmelder redt levens
In de vorige uitgave van Vizier las u dat rookmelders één 
keer per maand getest moeten worden. Erg belangrijk, 
want als u slaapt, ruikt u niets. Alleen uw gehoor werkt 
nog. Daarom is een rookmelder, die geluid maakt, 
zo belangrijk. Het geeft u tijd om te vluchten. Een 
rookmelder kan uw redding zijn.

Enkele tips
• Kaarslicht is sfeervol, maar soms gevaarlijk. Gebruik 

niet brandbare kaarsenstandaards en brand geen 
kaarsen dicht bij gordijnen of op tochtige plekken. 

• Gebruik goedgekeurde, niet beschadigde stekker-
dozen en verbind deze niet zomaar onderling met 
elkaar. Teveel stekkerdozen op één groep kunnen 
voor overbelasting zorgen, met brand als gevolg. 

• Maak de ventielen van de mechanische ventilatie 
regelmatig schoon. Ook hier hoopt zich op den duur 
veel stof op, die bij kortsluiting kan vlamvatten.

• Elektrische dekens kunnen door kortsluiting of 
oververhitting brand veroorzaken. Test de dekens 
voor gebruik. De bedrading kan beschadigd zijn 
geraakt en kortsluiting veroorzaken. 

• De droger staat met stip op één in de lijst van 
elektrische apparaten die brand veroorzaken. 
Tijdens het gebruik hoopt zich niet alleen stof op 
in het pluizenfilter, maar ook in andere delen van 

het apparaat. Dit stof kan in brand vliegen als het in 
aanraking komt met het hete verwarmingselement 
of door kortsluiting. Leeg daarom na elke 
droogbeurt het pluizenfilter en zuig bij afvoerdrogers 
de ontluchtingsbuis drie keer per jaar uit met een 
stofzuiger. 

Ga voor meer tips en een controlelijst van de brandweer 
naar onze website www.ofw.nl/brandveilig-wonen

Als er brand ontstaat… wat te doen?
• Blijf kalm
• Waarschuw uw huisgenoten
• Verlaat via de kortste weg de woning
• Ga naar de afgesproken verzamelplaats en 
 controleer of iedereen buiten is
• Bel 112 en vertel de brandweer uw naam en 
 volledige adres
• Wacht op de komst van de brandweer en 
 meld bijzonderheden

WONINGBRAND KAN U 
OOK OVERKOMEN
Brand in huis, dat kan iedereen overkomen. De brandweer krijgt 

jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Gelukkig kunt u 

zelf veel doen om uw huis brandveiliger te maken.

Tips voor brandveilig wonen

Verzeker uw spullen
De inboedelverzekering verzekert schade aan spullen 
in en om het huis. Ook als uw woning door brand 
onbewoonbaar is, worden eventuele kosten voor een 
tijdelijke woonruimte vergoed. 
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BEGROTING 2018: 
WAT GAAN WE DOEN

WAAR BESTEDEN WE ONS GELD AAN?
Waar elke euro vandaan komt Waar elke euro heen gaat

Huren > 86 cent

Vergoedingen > 3 cent

Overig > 1 cent

Verkoop > 10 cent

Organisatie > 17 cent

Servicecontracten > 3 cent

Onderhoud > 13 cent

Rentelasten > 22 cent

Heffingen +

belastingen > 10 cent

Investeringen > 28 cent

Financieringen > 7 cent*

* verschil aflossingen en nieuwe leningen
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Onze begroting ligt weer klaar. Belangrijke onderwerpen zijn 
een nieuw ondernemingsplan, energievoorziening in de toekomst, 
betaalbaarheid van het wonen, prestatieafspraken met de 
gemeente en Huurders Belangen Vereniging en nieuwbouw, 
modernisering en verkoop.
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Onze doelgroepen onder dak
• Realisatie 10 appartementen in kantoorgebouw aan De Morinel 
 in Dronten.
• Nieuwbouw 35 studentenkamers.
• Nieuwbouw 18 sociale huurappartementen boven de nieuwe
 Lidl in Dronten-West.
• Nieuwbouw met 30 sociale huurappartementen, locatie Kombuis 
 Swifterbant in samenhang met een MFC.
• Aandacht voor ouderen: in kaart brengen welke mogelijkheden 
 OFW en gemeente Dronten hebben om de woonwensen van 
 aspirant-huurders te vervullen.

Duurzaam goed wonen
• Modernisering 48 woningen in de Spelwijk in Swifterbant.
• Voorbereiding dakrenovatie woningen aan de Groenlandstraat 
 en omgeving.
• Vervanging oude meterkasten.
• Vervanging verouderde gasleidingen. 
• Vermindering aantal E/F/G labels tot onder de 1% van onze 
 woningvoorraad.
• Werken aan een woningvoorraad met een gemiddeld 
 energielabel A.
• Koken op elektra (in plaats van op gas) stimuleren.
• 230.000 kg CO2 besparen door onze energiebesparende    
 maatregelen. 
• Op 200 van onze grondgebonden woningen plaatsen 
 we zonnepanelen.

Goed contact met de klant
• Optimalisatie gebruik website en huurdersportaal.
• Verhoging klantgerichtheid.

Inspireren en verbinden / 
Duurzame organisatie
• Wetgeving ter bescherming van    
 persoonsgegevens en privacy implementeren.
• Voor minimaal 10 personen (afstudeer)  
 stageplaatsen realiseren.
• 3 leerwerkplaatsen realiseren.

Inclusieve samenleving
• Uitvoering vervolgacties leefbaarheidsmonitor.

Ons volledige 
jaarplan 2018 en 

de onderhoudsplan-
ning leest u op: 

www.ofw.nl
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IN GESPREK MET

Zegt u uw huur op, dan heeft u 30 dagen de tijd om uw 
huis op orde te maken. Manager Serviceonderhoud 
Sjors Keij is een van de opzichters die na opzegging een 
voorinspectie doet. 
“Wij bekijken of we de woning goed aan een nieuwe 
bewoner kunnen verhuren. Zijn er gebreken die de 
vertrekkende bewoner moet herstellen?” Het is aan de 
bewoner om dat uit te voeren voor de eindinspectie op 
de laatste huurdag.

EEN NETTE WONING 
    DRAAG JE BETER OVER
Verhuisplannen? Als u de woning netjes en schoon achterlaat, 
is de nieuwe huurder graag bereid om spullen over te nemen. 
Wel zo gemakkelijk voor iedereen.

Wat gebeurt er na mijn huuropzegging?
-  Voorinspectie
 afspraken vastleggen in opnamerapport
- Eindinspectie
 checken of afspraken nagekomen zijn
-  Meterstanden vaststellen
 zelf doorgeven aan leverancier
- Eindafrekening
 eventuele kosten worden verrekend

Tip: met de ‘Checklist bij verhuizen’ op www.ofw.nl 
vergeet je niks! (zie pagina ‘Huur opzeggen’)

Bewoners moeten het eens worden
Het is tegenwoordig prima mogelijk om een goed onder-
houden woning met zelf aangebrachte voorzieningen, 
stoffering en meubilair tegen een vergoeding over te 
dragen”, vertelt Keij. “Vaak ziet een woning er goed 
onderhouden uit. Dan is het jammer, wanneer je goed 
laminaat of mooi behang moet verwijderen. We brengen 
de oude en mogelijke nieuwe bewoner daarom zo snel 
mogelijk met elkaar in contact; zij moeten het eens 
worden. Veel nieuwe huurders willen best een aantal 
zaken overnemen. Als je het eens wordt over de prijs, 
ben je beiden geholpen.”
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Het is druk in de aanleunwoning aan Regenboog in 
Dronten. OFW-opzichter Sjoerd Veenstra heeft de 
eindinspectie gedaan. Alle aanpassingen zijn uitgevoerd. 
De vertrekkende en de komende bewoners zijn in goed 
overleg uit de overdracht gekomen. 

“Vader heeft er met plezier gewoond”
De vorige bewoner, de heer Jan Swenneker, is 26 
september op 89-jarige leeftijd overleden. Zijn zoon 
Frank bekommerde zich over de afhandeling van de 
huur. Met de opzichter van OFW deed hij de voorin-
spectie in de woning. “De checklist was erg handig. Ik 
heb zelf nog de gaatjes in de muren geplamuurd. Verder 
was het netjes behangen en geverfd. Bovenal ben ik blij 
dat vader hier vijf jaar met plezier gewoond heeft. Het is 
mooi dat de nieuwe bewoner spullen wilde overnemen. 
Het zou zonde zijn om het behang te moeten verwij-

deren. Dat geldt ook voor zaken, die je anders naar de 
kringloopwinkel zou moeten brengen.” 

“Het scheelt mij nieuwe spullen”
Mevrouw Ada Walraven (70) is de nieuwe huurder. Na 
een telefonische afspraak ontmoetten beiden elkaar 
kort na de voorinspectie. Daarna hebben ze elkaar nog 
enkele keren gesproken om het eens te worden over 
de inboedel. “Toen ik kwam kijken, was ik verkocht”, zegt 
mevrouw. “Belangrijk was een slaapkamer beneden, die 
ik niet had in mijn vorige woning aan De Fazant.” Ook is 
ze goed te spreken over het interieur en de bekleding. 
“Ik heb van alles overgenomen. Naast het bed en de 
verlichting witgoed, gordijnen en de elektrische sier-
haard. Het zag er allemaal keurig uit en het scheelt mij 
nieuwe spullen. Ik heb als eerste de foto van mijn man 
meegenomen. Die had hier ook graag gewoond.”

WONINGOVERDRACHT 
IN DE PRAKTIJK



EEN MOOI HUIS EN 
      LEUKE KAMERGENOTEN
Woensdagmiddag 20 september was een heuglijk moment 
voor Aeres Hogeschool, gemeente Dronten en OFW. 
50 studentenkamers werden feestelijk geopend. 

PROJECT IN BEELD
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Saskia Broekman (eerstejaars 
student) ontving uit handen van 
Nico Verlaan (voormalig wethouder 
gemeente Dronten) symbolisch de 
sleutel van haar kamer. “Het is hier 
prima wonen met leuke huisge-
noten. Het is een mooi huis en ik 
ben erg blij met een eigen douche 
en wc”, aldus Saskia. Door de snelle 
groei van studenten zijn deze 

kamers hard nodig. De school begon 
60 jaar geleden met 14 studenten, 
nu zijn het er ruim 2.000.

All inclusive
In totaal zijn er tien woningen 
gebouwd, bestaande uit 50 kamers. 
De kamers zijn compleet opgele-
verd: gesausde wanden, gordijnen, 
vloerbedekking en lampen. Daar-
naast is elke woning voorzien van vijf 

zonnepanelen. De studenten zijn erg 
blij met hun kamer, maar misten nog 
een belangrijk ding: wifi (draadloze 
internetverbinding). 
Door de snelle bouw was het OFW 
niet gelukt om voor de oplevering 
van de kamers wifi beschikbaar te 
hebben. Maar vanaf oktober konden 
de studenten er volop gebruik van 
maken. 

2e fase: nog eens 35 kamers
Ondertussen worden nog eens 7 
woningen met in totaal 35 kamers 
gebouwd. De woningen worden 
voorgefabriceerd en zijn op dit 
moment in productie in de fabriek. 
Eind oktober werden de casco’s 
geplaatst en in zeven dagen wind- en 
waterdicht gemaakt. OFW hoopt de 
woningen begin januari 2018 op te 
leveren. 

“60 jaar geleden begon het met 
14 studenten, nu zijn er 2.000”

Saskia Broekman, Truus Sweringa (directeur 

bestuurder), Nico Verlaan (voormalig wethouder)

en Bastiaan Pellikaan (voorzitter College van 

Bestuur Aeres Groep).

Viering afronding 50 studentenkamers
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HOUD REKENING  
       MET JE BUREN

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

In elke straat vind je bewoners met uiteenlopende 
beroepen, van slager tot verpleegster, van winkelm-
edewerker tot buschauffeur. Allemaal beroepen met 
verschillende werktijden. Als de verpleegster na haar 
nachtdienst naar bed gaat, dan staat de buschauffeur 
net op. Iedereen heeft goede (dag/nacht)rust nodig. 
Helemaal wanneer je je de volgende dag weer fit op je 
werk moet richten. Daarom is het belangrijk elkaar de 
tijd en ruimte te geven.

Onregelmatige werktijden
Niet iedereen ervaart die rust voldoende. De oorzaken 
zijn uiteenlopend en kunnen zowel ’s nachts als 
overdag tot overlast leiden. Misschien hadden de 
buren luidruchtige visite, of was de hond van de buren 
alleen thuis en blafte aan één stuk door. De schooljuf 
weet misschien niet dat de hond van de buren de 
hele dag blaft. Maar de buurman die ’s nachts aan de 
weg werkt en overdag slaapt, wel. Stel dat u in ploe-
gendienst met onregelmatige werktijden te maken 
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Zoveel mensen, zoveel bezigheden. De een gaat naar school, de ander 
werkt of doet vrijwilligerswerk en weer iemand anders geniet in ruste. 
Hoe houden we rekening met elkaars leefritme en (dag/nacht)rust?

heeft; als de buren het terras schoonspuiten of gaan 
timmeren, bent u daar niet blij mee, als u net uw slaap 
wilt pakken. Andersom is het prettig dat feestjes ’s 
nachts niet te veel overlast geven voor de omgeving.

Informeer elkaar over bijzonderheden
Vaak zijn het de dagelijkse dingen waar de meesten 
zich niet van bewust zijn. Zeker niet als niemand het 
weet. Als u bijvoorbeeld te maken heeft met onregel-
matige werktijden, geef dit dan even aan bij uw buren. 
Dat is vaak al genoeg. Een goede buur houdt reke-
ning met elkaar. Samen zijn we allemaal buren in een 
straat. Een goede buur is beter dan een verre vriend. 
Dat bereik je door samen te werken, te luisteren, te 
praten en elkaar te respecteren. Iedereen kan daar 
een steentje aan bijdragen. Zo creëren we samen een 
fijne leefomgeving.

Huurders Belangen Vereniging 
Postbus 193 
8250 AD Dronten
06 - 81 37 54 69
www.huurdersbelangenvereniging.nl

Wij hopen dat we u dit jaar met deze serie artikelen ter 
voorkoming van burenoverlast hebben kunnen helpen 
met ideeën en tips. Misschien hebben we u attent 
gemaakt op dingen waar u nooit aan heeft gedacht. 
Samen zijn we verantwoordelijk voor een fijne, veilige 
en gezellige woonomgeving. 

De HBV wenst u een goed en gezond 2018 toe, in 
een fijne gezellige saamhorige buurt, straat of wijk.



Marja (43) woont al sinds 2000 – 
met kat Gizmo - in haar gezellige 
appartement aan de Hondsrug in 
Dronten. Maar liefst dertig kabou-
ters in een grote houten kast verwel-
komen ons. Die verzameling is een 
van haar hobby’s, naast wandelen, 
puzzelen en knutselen. Maar vooral 
is Marja fan van het tv-programma 
De Beste Zangers van Nederland, 
maar nog meer van Elly & Rikkert.

Thuis in Dronten
Drie dagen per week werkt ze in 
zorgboerderij De Pruimenpot als 
winkelbediende en keukenme-
dewerker. Ze houdt dus tijd over 
voor hobby’s en huishouden. En 

Drie vitrines, jurken, plakboeken, posters en 
muziek. De Drontense Marja Knol heeft haar 
slaapkamer omgetoverd tot een museum van 
het muziekduo Elly & Rikkert. 
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ze heeft hulp van zorgorganisatie 
Philadelphia. “Omdat ik zelfstandig 
begeleid woon, helpt een mede-
werkster me elke week met een 
schema. Dan heb ik meer overzicht 
op de administratie en de schoon-
maak. Dat vind ik fijn. Verder heb 
ik leuke buren en woont mijn zus 
ook in Dronten en ken ik mensen 
bij de Ontmoetingskerk. En soms ga 
ik koffie drinken of eten bij Triade. 
Gezellig en dan voel ik me niet zo 
alleen. De muziek van Elly & Rikkert 
helpt daar ook bij.”

Muziek biedt troost
Dat hoor en zie je in de verzameling 
foto’s en vrolijke muziek. Marja is fan 
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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  Leo van Bemmel Foto-
grafie  | Fotostudio Wierd | Ben Eekhof 
Foto&Film | 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

van Elly & Rikkert; waarvan ze met 
een vriendin geregeld een concert 
in de buurt bezoekt. “Ze zingen al 
bijna 50 jaar samen en alle liedjes 
ken ik uit mijn hoofd. Voordat mijn 
moeder overleed, heeft zij in mijn 
poëziealbum nog een tekst van 
hen geschreven. Het spreekt me 
dus aan en het geeft troost. Omdat 
ik zoveel spullen heb, heb ik een 
museum ingericht, waar bezoekers 
mogen komen kijken. Dat vind ik wel 
gezellig. Elly is al eens langs geweest, 
en vond het prachtig.”

     HET MUSEUM 
VAN MARJA KNOL 

HUURDER IN BEELD



KORT NIEUWS
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Staat uw buurvrouw op een bijzondere manier voor u klaar? Is uw buurman 
uw steun en toeverlaat? Een luisterend oor, een praatje? Of juist op heel 
praktisch gebied door bijvoorbeeld boodschappen te doen, de tuin te onder-
houden of het vuilnis buiten te zetten? We horen het graag, want misschien 
woont u wel naast de Beste Buur van Dronten. 

Verkiezing ‘Beste Buur van Dronten (2017)’
MDF Buurtbemiddeling, Wijkgericht Werken van de gemeente Dronten en 
OFW organiseren samen voor de tweede keer de Verkiezing ‘Beste Buur van 
Dronten (2017)’. Vindt u dat uw buren extra gewaardeerd mogen worden? 
Wij zetten ze graag in het ‘zonnetje’. En de Beste Buur maakt ook nog eens 
kans op een prijs: een diner voor twee bij restaurant Moellies in Dronten!

Wilt u uw buren nomineren voor de titel en de prijs? Stuur een e-mail met 
motivatie naar buurtbemiddeling@mdflevoland.nl. De deadline voor de 
inzendingen is 29 december 2017. Woensdag 7 februari 2018 wordt de 
winnaar bekendgemaakt.

MIJN BUUR IS DE BESTE

ZONNEPANELEN OP ALLE DAKEN
In september behaalden wij een mooi resultaat: de 200e 
woning werd voorzien van zonnepanelen. Kars Orsel, project-
leider OFW, verraste de bewoonster met een bosje bloemen. 
“Ik heb voor zonnepanelen gekozen, omdat het beter is voor 
het milieu. Eigenlijk moeten ze overal op de daken komen.” 
aldus de blij verraste huurster. 
OFW is erg blij met de grote belangstelling voor de zonne-
panelen. Huurders kunnen al gauw 20 euro per maand 
besparen en gezamenlijk leveren we een bijdrage aan een 
beter milieu. Interesse? Maak uw belangstelling op onze 
website: www.ofw.nl. 

Kunt u niet zo goed met uw buren 
overweg en wilt u graag advies of 
hulp van MDF Buurtbemiddeling 
aanvragen? Belt u dan gerust met 
de coördinator, Wendy Rademakers: 
(0321) 31 95 22 
of stuur een e-mail naar 
buurtbemiddeling@mdflevoland.nl.

Per 1 januari 2018 stopt het collectieve lidmaatschap van zorgorganisatie Icare 
via OFW. De lidmaatschapskosten worden dan niet meer met de huur mee 
berekend. U heeft een brief van Icare ontvangen met een aantrekkelijk aanbod 
om rechtstreeks via hen lid te blijven. Als u hiervan gebruik wilt maken, denkt u 
er dan aan om de machtiging in de antwoordenvelop te retourneren?

LIDMAATSCHAP ICARE


