Duurzaam wonen
in Het Palet Dronten-West

10 woningen voor
starters en kleine huishoudens
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We bouwen 10 huurwoningen met 2 slaapkamers op de verdieping aan de
Johannes Vermeerstraat in woonwijk Het Palet in Dronten-West.
De bouw is inmiddels gestart. De woningen worden naar verwachting in
september 2022 opgeleverd.
De woningen zijn gasloos, dat betekent elektrisch koken, verwarmen en
warm water uit een boilervat. De woningen worden voorzien van zonnepanelen.

Beste woningzoekende(n),
Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in één van deze 10 prachtige
eengezinswoningen. In deze brochure informeren we je graag over:
•
•
•
•

de indeling van de woningen
de duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen
hoe en wanneer de woningen worden aangeboden
wat de voorlopige planning van het bouwproces is.

We hopen je op deze manier alvast een inkijkje te geven in misschien wel jouw nieuwe woning!
Vragen?
Heb je na het lezen van deze brochure toch nog vragen? Neem dan
contact met ons op via ons Klant Contact Centrum: (0321) 38 55 00
of woondiensten@ofw.nl (telefonisch bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag van 8.30 - 13.00 uur).
Het projectteam:
Rommie Bottema
Johan van der Blom
Ditmer Salverda
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Inleiding

Maandag 1 november 2021 was het officieel; de overeenkomst tussen
bouwbedrijf B.J. van der Steeg Bouw en OFW werd getekend.

De woning

Het sfeerbeeld ziet er al prachtig uit. En jij kunt er misschien
straks wonen! De voorkant van de woning is ingericht als
keuken, achter kijk je vanuit de zitkamer uit op de tuin,
waar ook een berging staat.
Gasloze en moderne woning
Deze nieuwe tien rijtjeswoningen bevinden zich in een autoluwe
straat, tegenover een groen kindvriendelijk parkje. Twee huizen zorgen met een afwijkende gevel voor een speels straatbeeld.
De gasloze en moderne woningen hebben twee slaapkamers en een
vaste trap naar zolder. De indeling van de begane grond en eerste
verdieping zijn nagenoeg gelijk. Er zijn een paar kleine variaties in de
gevelindeling, de oppervlakte van de zolder en tuinoppervlakten. De
straat is autoluw, dat betekent dat je mag in- en uitladen voor de
deur, maar niet parkeren. Hiervoor worden parkeerplaatsen ingericht
op de kopse kanten van de woningen aan de Vincent van Goghstraat
en de Jan Steenstraat.
Keukeninrichting
De keukenopstelling is langs de binnenmuur. Hiervoor heb je keuze
uit 4 onderkasten en 4 bovenkasten met een totale lengte van 2,10
meter of een opstelling met 3 onderkasten en een nisopstelling
voor een onderbouwvaatwasser (zelf aanschaffen). De aansluiting
wordt dan door OFW vooraf aangelegd. Bij de keuze uit 4 onderkasten, worden alleen voorbereidingen aangelegd voor een vaatwasser.
Voor het type handgreep, de kleur van de keukenfronten, het aanrechtblad en de tegels mag u zelf kiezen uit een aantal keuzepakketten. Door de korte bouwtijd zijn er naast de keuzepakketten
geen andere opties mogelijk.
Goed om te weten
De woningen worden gasloos opgeleverd. Er kan dus alleen elektrisch gekookt worden (2 x 230V perilex wandcontactdoos ten
behoeve van de kookplaat tot 7,36 kW).
Badkamerinrichting
De badkamer wordt standaard tot het plafond betegeld en voorzien
van een douchehoek, wastafel en hangend toilet. Daarnaast wordt
een elektrische handdoekradiator geplaatst. Zo kun je de badkamer
extra verwarmen.
Ook in de badkamer en het toilet heb je de keuze uit een aantal
keuzepakketten aan vloer- en wandtegels. Deze komen ook in het
separate toilet, tot ca. 1,5 meter hoog. Naast het hangende toilet
komt een fonteintje. De wanden boven het tegelwerk worden
behangklaar afgewerkt.
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De wasmachine- en drogeraansluiting worden op zolder geplaatst.
De exacte plattegronden vind je op woningzoeken.ofw.nl bij
de advertentie.
Wand- / plafondafwerking
De plafonds worden voorzien van structuurspuitwerk. De wanden
worden behangklaar afgewerkt. De zolderdakplaat is een groene /
bruine spaanplaat.
Vocht in de woningen
Een nieuwbouwwoning wordt in fases gebouwd, waardoor de verschillende verdiepingen en muren tijdens de bouw in aanraking
komen met regen en vocht. Daarnaast zit er vocht in bouwmaterialen, zoals beton. Als het huis eenmaal af is, zit veel van dit vocht nog
in de wanden, vloeren en plafonds. Naast geleidelijk warm stoken, is
het verstandig een nieuwbouwwoning regelmatig goed te ventileren. Zet deuren en ramen tegelijkertijd open, zodat de lucht goed
kan circuleren. Bij een goede luchtcirculatie, drogen de muren, vloeren en plafonds het snelst.
Geduld is een schone zaak; houd er rekening mee dat het zeker
een jaar duurt voor al het vocht uit de muren is verdwenen.
De tuin
De achtertuin is gelegen op het Westen. Aan de voorzijde en zijkant
van de hoekwoningen wordt een beukenhaag aangeplant. Deze
mag niet worden verwijderd, omdat deze door de gemeente in het
beeldkwaliteitsplan is vastgelegd. De beukenhaag wordt door OFW
2 x per jaar gesnoeid. Eventuele andere erfafscheidingen tussen het
achterpad, u en uw buren zijn voor eigen rekening.
De hoekwoningen hebben naast de voor-en achtertuin ook een zij-tuin. Voor deze woningen geldt wel dat u “groene vingers” moet
hebben. Op de zijgrens van de hoekwoningen (grenzend aan het
openbaar gebied) is een erfafscheiding opgenomen ter hoogte van
de achtertuin. Dit is een beukenhaag van 180cm hoog.
Alle woningen krijgen in de voor- en achtertuin een toegangspad
van 90cm breed. Bij de voordeur en bergingsdeur wordt een tegelplateau van 1,50 x 1,50 gelegd en een betegeld achterterras van 2,1
m over de volle woningbreedte.
Bij de woning is een houten berging van ca 2 x 3 meter opgenomen. Om te voldoen aan het Politie keurmerk Veilig Wonen, wordt
bij een aantal bergingen aan de steegzijde een LED-armatuur op
schermerschakeling gemonteerd.
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Duurzame energie

In de woningen komt een gasloze warmte-installatie, die
draait op een lucht-water warmtepomp. Onder andere
zonnepanelen op het dak wekken een deel van de energie
op. Vanzelfsprekend is de woning optimaal geïsoleerd.
Verwarming en warm tapwater
De woning wordt verwarmd door een lucht-water warmtepomp met
voorraadvat. Dit systeem van warmtepomptechniek onttrekt energie (warmte) uit de buitenlucht en wordt gebruikt om warm water te
maken en de woning te verwarmen. Doormiddel van vloerverwarming wordt de begane grond en de eerste verdieping verwarmd.
Houdt rekening dat de vloerafwerking geen hoge isolatiewaarde
mag hebben. De woning krijgt een hoofdthermostaat voor het regelen van de gewenste temperatuur in de woonkamer. De slaapkamers en badkamer worden voorzien van een ruimtethermostaat. Bij
warmtevraag wordt de temperatuur in de gehele woning bepaald
vanuit de hoofdthermostaat.
Het systeem verwarmd en bereid geleidelijk warm water voor tapwatervraag. Er wordt een boiler (voorraadvat) van 200 liter toegepast waarin warm water wordt opgeslagen voor een ‘piekvraag’ naar
warm water. De gemiddelde douchetijd is zo’n 45 minuten. Het
weer op temperatuur brengen van de boiler varieert gemiddelde
tussen de 45 en 60 minuten.
Balans ventilatiesysteem
De woning wordt voorzien van een balans ventilatiesysteem. De
ventilatie-unit met warmteterugwinning (WTW-unit) brengt voorverwarmde ventilatielucht in de woning. In de woonkamer en in de
slaapkamers wordt lucht ingeblazen en in de keuken, badkamer,
toilet en de wasruimte zorgt het mechanisch ventilatiesysteem voor
de afvoer. Dit alles zorgt voor het ontstaan van een gebalanceerde
ventilatie. Door middel van een draadloze afstandsbediening in de
keuken, kan de ventilatiecapaciteit geregeld worden. Een afzuigkap /
wasemkap mag niet aangesloten worden op dit systeem. Wilt u toch
een afzuikap / wasemkap monteren, dan moet dit een recirculatie
afzuigkap / wasemkap zijn.
Energieopwekking via zonnepanelen
Op de daken van de woningen worden zonnepanelen aangebracht.
Per woning worden gemiddeld 12 zonnepanelen beschikbaar
gesteld. De zonnepanelen worden aangesloten op de elektrameter
in de meterkast in de woning. Voor de zonnepanelen wordt een
bedrag in de servicekosten opgenomen.
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Bouwproces
1

1 November

Start bouw / ondertekening overeenkomst aannemer

November

2

3

November
/ december

Aanbieden
woningen

Woningen op
woningzoeken.ofw.nl

Zo spoedig mogelijk na
definitieve acceptatie
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November /
december

5

Keuzemomenten
badkamer, toilet
en keuken
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Hoogste punt
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4 weken voor definitieve oplevering/
verhuring van de woning krijg je
bericht over de verhuurdatum/
sleutelontvangst

Kijkmoment in de
woning

Eind 2022

Oplevering /
Verhuring
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Aanbieden woning

Interesse in een van deze woningen? Reageren doe je met je
persoonlijke profiel op woningzoeken.ofw.nl.
Kom ik in aanmerking?
De woningen zijn zeer geschikt voor 1- en 2-persoonshuishoudens
of kleine gezinnen. Toewijzen vindt plaats doormiddel van de
huurinkomenstabel. Dat betekent dat je een woning mag huren binnen een bepaalde huurprijsklasse afhankelijk van de samenstelling
van je huishouden (het aantal personen) en de hoogte van je (gezamenlijke) verzamel inkomen.
Als je inlogt, dan zie je automatisch alleen de woningen die
passen binnen de huurprijsklasse die voor jou geldt.Zo word je
niet afgeleid met woningaanbod waarop je toch niet mag reageren.
Let op: Je moet er uiteraard wel voor zorgen dat de gegevens over
je inkomen en huishoudgrootte altijd actueel zijn. Blijkt bij controle
dat de gegevens die je hebt ingevuld niet kloppen, dan kunnen we
de woning niet aanbieden.
Ik heb gereageerd en dan?
Na sluiting van de reactietermijn, krijgt degene die het langste ingeschreven staat de woning toegewezen en een voorlopige aanbieding. Je hebt dan 7 dagen de tijd om de woning daadwerkelijk te
accepteren of te weigeren. Deze keuze maak je vanaf de tekeningen
en impressies. Zorg ervoor dat je na het sluiten van de advertentiedatum telefonisch bereikbaar bent. We bieden de woningen zo snel
als mogelijk aan. Je mag op meerdere woningen tegelijk reageren,
echter krijg je maar voor één woning een voorlopige aanbieding.
Het kan gebeuren dat wij contact met je opnemen naar welke
woning je voorkeur uitgaat. Om het proces niet te vertragen, zit hier
geen bedenktijd aan. Krijgen wij geen contact, dan beslist OFW voor
welke woning je de eventuele aanbieding krijgt. Maak daarom voor
jezelf een lijstje met de eerste, tweede, derde voorkeur etc. We proberen op deze manier zoveel mogelijk wensen te vervullen.
Wat gebeurt er met mijn inschrijving?
Als je de woning hebt geaccepteerd, OFW de (inkomens)gegevens
heeft gecontroleerd en deze akkoord zijn, dan wordt de woning
definitief voor je gereserveerd en mag je vervolgens de keuze
maken voor de keuken met of zonder vaatwasseraansluiting, het
kleurenpakket voor de keuken en badkamer/toilet.
Je wordt uitgeschreven op het moment dat de definitieve huurovereenkomst is getekend. Na ondertekening mag je je altijd weer
opnieuw inschrijven als woningzoekende.
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Oost Flevoland Woondiensten
De Noord 47
Postbus 89 8250 AB Dronten
0321-38 55 00
woondiensten@ofw.nl
www.ofw.nl

