Goed idee? Wij doen mee!
Woningstichting Barneveld zet zich niet alleen in voor goede huizen, maar ook
voor prettig en veilig wonen en leven (leefbaarheid) in buurten en wijken. Hiervoor
hebben wij budget gereserveerd. Omdat u het beste weet wat er speelt in uw buurt
en waar behoefte aan is, zijn uw ideeën van harte welkom.
Heeft u een goed idee om uw buurt veiliger, schoner of
gezelliger te maken? Dan doen wij mee met een financiële bijdrage! Lees deze flyer voor meer informatie
en vul het aanvraagformulier op de website in. U kunt
ons ook bellen of mailen. Dan kijken we samen naar de
mogelijkheden.

Welke ideeën ondersteunen wij?
De wet bepaalt welke bewonersinitiatieven de woningstichting mag ondersteunen. We mogen een financiële bijdrage leveren aan uw idee als dit gericht is op:
•
het oplossen van problemen ‘achter de voordeur’,
zoals vereenzaming of schulden. Het moet dan
wel gaan om huurders van de woningstichting;
•
de aanleg en het onderhoud van kleinschalige infrastructuur in de buurt van onze woningen, zoals
paden, verlichting en groenvoorzieningen;
•
activiteiten die overlast voorkomen of zorgen
voor een schone en veilige woonomgeving en een
prettige sfeer (goed contact) tussen bewoners.

Denk aan schoonmaakacties, samen onderhouden van tuinen, verbeteren van algemene
ruimten en organiseren van themabijeenkomsten
(bijvoorbeeld over energiebesparing, budgetteren, inbraak- of brandpreventie).

Checklist voor uw aanvraag
Wilt u een aanvraag indienen voor ‘Goed idee? Wij doen
mee!’? Loop dan eerst deze checklist door. Als uw aanvraag
hieraan voldoet, maakt het kans om te worden gekozen voor
een financiële bijdrage van de woningstichting:
•
u bent huurder bij Woningstichting Barneveld
•
uw idee draagt bij aan een veilige, schone woonomgeving, verbetert het contact tussen buren of uw idee
voorkomt overlast;
•
uw initiatief komt ten goede aan huurders van Woningstichting Barneveld en is toegankelijk voor alle bewoners van het complex, de straat of de buurt;
•
uw idee wordt ondersteund door bewoners uit uw
straat, buurt of complex;
•
het gaat om een activiteit met een duidelijk begin en
einde, en om een eenmalige bijdrage;
•
het initiatief mag geen politiek, religieus, ideologisch of
commercieel karakter hebben.
Heeft u een voorstel voor ‘Goed idee? Wij doen mee!’? Vul
dan het aanvraagformulier op de website in voor een financiële bijdrage aan uw idee voor de buurt. Binnen 3 weken
ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.
Twijfelt u of uw idee in aanmerking komt voor een financiële
bijdrage? U kunt ons ook bellen of mailen. Dan kijken we
samen naar de mogelijkheden.
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