Antwoordnummer 1342

1620 WB Hoorn

Nog fijner wonen?
Denk en doe mee!

Opzetkenmerk Code BC01

Postzegel niet
Postzegel
niet nodig
nodig

Wij vinden het belangrijk dat u met plezier woont en
dat u zich betrokken voelt bij wat er in uw straat of
buurt gebeurt. U weet het beste wat de buurt nodig
heeft, wat de leefbaarheid en kwaliteit van wonen
vergroot dus laat van u horen! Wooncompagnie kan
hierbij helpen in de vorm van een financiële bijdrage.

Wat is een bewonersinitiatief?
Een bewonersinitiatief is een initiatief vanuit bewoners om samen
iets te doen voor een sociaal doel waarmee het wonen prettiger
wordt gemaakt. Bijvoorbeeld om de buurt, straat of flatgebouw
schoner, veiliger, socialer of groener te maken. Zo’n initiatief kan uit
allerlei verschillende activiteiten bestaan, van het organiseren van
een straatspeeldag tot het schoonmaken en opknappen van een
algemene ruimte.

AANVRAAGFORMULIER BEWONERSINITIATIEF
NAAM AANVRAGER:
ADRES:
TELEFOONNUMMER:
E-MAILADRES:

Hoe kan Wooncompagnie hierbij helpen?

WAT IS UW IDEE?

U kunt ons vragen om uw initiatief financieel te steunen. Ook kunnen
wij met u meedenken als u iets wilt organiseren, maar niet goed weet
hoe dit moet.

WAT WILT U ERMEE BEREIKEN?

Wij kunnen financieel bijdragen als:
• het initiatief gericht is op de verbetering van de woonomgeving of
veiligheid
• bewoners het initiatief zelf organiseren
• het initiatief plaatsvindt in een straat of buurt waar een groot deel
van onze huurders wonen

VOOR WIE IS HET BEDOELD?
HOEVEEL MENSEN DENKT U DAT ER MEE ZULLEN DOEN?
WAAR WILT U HET UITVOEREN?
WANNEER WILT U HET UITVOEREN?
HEEFT U HET IDEE OOK ERGENS ANDERS VOORGELEGD (SUBSIDIE/
FONDSEN) EN WAT WAS HET RESULTAAT?

• het initiatief gesteund wordt door andere bewoners in de buurt en
een gezamenlijk doel dient
• er, indien mogelijk, gebruik wordt gemaakt van andere financiële
middelen, zoals van de gemeente, het Oranje Fonds of Jantje Beton

WAT IS DE GEWENSTE BIJDRAGE (FINANCIEEL/MEEDENKEN)?

• het initiatief geen commercieel, politiek of religieus doel heeft
• het geen aanvraag van sponsering van verenigingen is
• financiële verantwoording plaatsvindt door het voorleggen van
kassabonnen of facturen

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met uw Buurtteam via tel. 088 17 18 190,
stuur een e-mail naar klantcontact@wooncompagnie.nl of ga naar
https://www.wooncompagnie.nl/ik-ben-huurder/mijn-buurtteam/.

WAAR GEBRUIKT U DIT BEDRAG VOOR?

HEEFT U NOG ANDERE OPMERKINGEN?

