
Ieder mens heeft behoefte aan een veilige basis om te wonen en een vertrouwde 
omgeving om in te leven. Daarom zet Woningstichting Barneveld zich niet alleen in voor 
voldoende goede en betaalbare huizen, maar ook voor prettig en veilig wonen en leven 
in buurten en wijken. Dit doen we samen met huurders en maatschappelijke partners.

Samen werken aan 
prettig en veilig wonen

In deze folder leest u waarom we werken aan leef-
baarheid, hoe we dat doen en welke leefbaarheids- 
activiteiten wij (financieel) ondersteunen.

We kunnen het niet alleen
Door te investeren in leefbaarheid creëren en behou-
den we een plezierige woonomgeving voor onze huur-
ders. Dit kunnen we niet alleen. Daarom werken we 
samen met bewonerscommissies, Huurdersvereniging 
Barneveld, gemeente Barneveld en andere betrokken 
partijen zoals zorg- en welzijnsorganisaties.

Wet- en regelgeving
De wet bepaalt welke leefbaarheidsactiviteiten de 
woningstichting mag ondersteunen. We mogen 
investeren in leefbaarheidsactiviteiten als die gericht 
zijn op:
• een schone en/of veilige woonomgeving;
• het voorkomen van overlast;

• de aanleg en onderhoud van kleinschalige infra-
structuur in de buurt van onze woningen zoals 
paden, verlichting en groenvoorzieningen;

• de aanpak van diverse probleemsituaties achter 
de voordeur (woonmaatschappelijk werk), zoals 
vereenzaming of schulden.

Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat een activi-
teit:
• in zijn geheel of voor een groot deel ten goede 

komt aan onze huurders;
• plaatsvindt in of betrekking heeft op de directe 

woonomgeving van huurders;
• geen commerciële belangen heeft (er mag dus 

geen winst worden gemaakt);
• projectmatig aangepakt wordt en dat verant-

woording wordt afgelegd via een schriftelijke 
terugkoppeling.
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Leefbaarheidsprojecten
In leefbaarheidsprojecten in onze wijken en buurten leg-
gen we de nadruk op schoon, heel en veilig, op de aanleg 
en onderhoud van groen en paden bij onze woningen en op 
problemen achter de voordeur. Op deze manier willen we 
(binnen de wettelijke kaders) zoveel mogelijk bijdragen aan 
de leefbaarheid voor huurders.

Bewonersinitiatieven
In buurten waar bewoners elkaar kennen en waar bewoners 
naar elkaar omzien, is het prettig wonen. Bewoners voelen 
zich er veiliger. Daarom stimuleren we de betrokkenheid van 
en tussen bewoners; prettig en veilig wonen in de wijk doe je 
uiteindelijk samen. Onder de noemer ‘Goed idee? Wij doen 
mee!’ ondersteunen we bewonersinitiatieven met een finan-
ciële bijdrage. De rol van Woningstichting Barneveld zien we 
daarbij als die van verbinder van bewoners en maatschappe-
lijke partners.

Meld uw idee of leefbaarheidsproject!
Heeft u een goed idee of leefbaarheidsproject? Graag bun-
delen we de krachten. Bel (0342) 427 500 of stuur een e-mail 
info@wstg-barneveld.nl. Dan bekijken we samen de moge-
lijkheden.


