
Activiteit organiseren?
Maak het mogelijk met het Leefbaarheidsfonds

Dankzij een bijdrage
uit het Leefbaarheidsfonds  
lieten bewoners de biljart-
tafels in een gezamenlijke

ruimte renoveren.



www.woonstede.nl  |  0318-695 695

Woonstede zet zich niet alleen in voor goede huizen. We vinden het ook 
belangrijk dat onze huurders wonen in prettige en veilige buurten en 
wijken. Waar buren elkaar kennen, rekening houden met elkaar en mee- 
helpen om de woonomgeving schoon, heel, groen en veilig te houden. 

Heeft u een idee om uw woonomgeving 

of het contact tussen buren te verbeteren? 

Goede ideeën ondersteunen we met een 

financiële bijdrage uit het Leefbaarheids-

fonds.

Welke activiteiten ondersteunen wij?

We ondersteunen activiteiten die een 

bijdrage leveren aan een schone, hele, 

veilige en groene omgeving en aan een 

beter contact tussen buren.

Denk aan activiteiten als samen met uw 

buren:

• Een schoonmaakactie organiseren;

• Een spelletjesmiddag voor de 

kinderen organiseren;

• Tuinen of groenvoorzieningen 

onderhouden;

• Ontmoetingsactiviteiten organiseren;

• Algemene ruimten verbeteren, enz.

Checklist voor uw aanvraag

Voldoet uw aanvraag aan de checklist? 

Dan maakt het kans op een bijdrage uit het 

Leefbaarheidsfonds.* 

    De activiteit wordt gehouden in straten, 

wijken of complexen met huurwoningen 

van Woonstede en is toegankelijk voor 

de huurders die daar wonen.

    U bent huurder bij Woonstede of u doet 

een aanvraag namens een huurder. 

    U heeft een duidelijk plan met het 

aantal deelnemers, de geplande 

datum, de locatie en een overzicht 

van inkomsten en uitgaven.

    De activiteit is bedacht en wordt 

uitgevoerd door vrijwilligers uit de 

straat, wijk of het complex. 

    U vraagt per activiteit eenmalig een 

bijdrage aan.

    Uw initiatief heeft geen politiek, 

religieus of commercieel karakter.

*  We geven geen financiële bijdrage voor eten en drinken.
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1      Om de mensen in de nieuwe wijk bij  

elkaar te brengen, organiseerde Buurt- 

comité Prins Mauritskazerne met geld 

uit het Leefbaarheidsfonds een buurtfeest. 

2     Met een bijdrage uit het Leefbaarheids-

fonds lieten bewoners een piano in een 

gezamenlijke ruimte stemmen. Ook werd 

er een onderstel voor gemaakt zodat 

bewoners de piano kunnen gebruiken 

en verplaatsen. 

3     Met een bijdrage uit het Leefbaarheids-

fonds huurden bewoners een frietpan, 

zodat zij samen oliebollen konden 

bakken en opeten.
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Aanvraag indienen

Voldoet uw activiteit voor uw buurt aan 

de voorwaarden? Dien dan uw aanvraag 

in via onze website www.woonstede.nl.

Vragen?

Kijk op onze website voor meer informatie 

en het antwoord op uw vragen. U kunt 

ook elke werkdag tussen 09:00 en 15:00 

uur onze Klantenservice bellen via (0318) 

695 695. Graag beantwoorden we uw 

vragen en kijken samen met u wat de 

mogelijkheden zijn.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

De Commissie Leefbaarheidsfonds neemt 

uw aanvraag in behandeling. Binnen zes 

weken ontvangt u een schriftelijke reactie.

Tip

Naast het Leefbaarheidsfonds van 

Woonstede, kunt u ook terecht bij één  

van de volgende initiatieven:

• Ede Doet

• Oranjefonds

• Stichting Idee in uitvoering

• Nationale burendag

• Leefbaarheidsalliantie Gelderland


