LEEFBAARHEIDSFONDS

Fijn leven
in uw buurt:
daar zorgen
we samen
voor
Wij vinden het belangrijk dat u met plezier in uw buurt
en woning woont. U kunt daaraan ook zelf bijdragen door
ons te vertellen hoe u de leefbaarheid en veiligheid in
uw buurt verbeterd zou willen zien. Meer groen, een
zitbankje, kunstwerk of achterpadverlichting? U kunt
er samen met andere buurtbewoners een plan voor
indienen. Hoe? Dat leest u in deze folder. Wij horen
graag wat uw plannen zijn!
UW PLAN, UW FONDS

Voor al uw ideeën om uw woonomgeving te verbeteren, heeft
Wonen Limburg het Leefbaarheidsfonds ingesteld. Dit is een fonds
van en voor huurders, bedoeld om samen met u uw woonomgeving
te verbeteren. Via het fonds realiseren we eenmalige projecten.
Heeft u een goed idee? Dan kunt u het aanvraagformulier invullen
en naar ons opsturen. Het aanvraagformulier vindt u verderop in
deze folder.
INHOUD VAN DE AANVRAAG

U kunt een plan niet individueel indienen, maar wel samen met
bijvoorbeeld andere buurtbewoners, een bewonerscommissie
of een organisatie. Houdt u zich bij de aanvraag in ieder geval aan
het volgende:
Licht uw plan duidelijk toe.
Wat wilt u organiseren?
Wanneer, met wie, waar en waarom?
Hoe verbetert uw plan de leefbaarheid en veiligheid
		
in uw buurt?
Hoe denkt u het plan te financieren?
Welke inzet of activiteiten doet u zelf?
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Vermeld op het aanvraagformulier een duidelijk overzicht
van de kosten.
Wat zijn de kosten van uw plan?
Toelichting op de kosten.
HULP NODIG?

Wij helpen u graag bij het indienen van uw plan. Neemt u daarvoor
gerust contact op met een van onze medewerkers Leefbaarheid.
Zij zijn verantwoordelijk voor de uitgave van gelden uit het
Leefbaarheidsfonds. Ook als u tijdens het opstellen van uw plan
tegen problemen aanloopt, helpen wij u graag verder. Voor een
afspraak met een van onze medewerkers Leefbaarheid kunt
u bellen met ons WoonAdviesTeam. Het telefoonnummer is
088 - 385 0800.
INSTUREN VAN HET AANVRAAGFORMULIER

REGEL JE ZAKEN VIA
www.wonenlimburg.nl/login

U kunt het aanvraagformulier invullen op wonenlimburg.nl.
Opsturen kan natuurlijk ook. Stuur het formulier dan in een gesloten
envelop naar: Wonen Limburg, Postbus 1254, 6040 KG Roermond.
NA HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG

Als wij uw aanvraag ontvangen hebben, sturen wij u een schriftelijke
bevestiging. Daarna bekijken we de haalbaarheid en kosten van uw
plan en sturen we u binnen twee weken een antwoord.
U KUNT ALTIJD BIJ ONS TERECHT

Als u nog vragen heeft over het indienen van een verbeterplan,
neem dan telefonisch contact op met ons WoonAdviesTeam,
telefoonnummer 088 - 385 0800 of kijk op onze
website: wonenlimburg.nl. U kunt ons ook bezoeken bij één van
onze buurtwinkels.

PRIVACY STATEMENT
Hoewel er de grootst mogelijke zorg besteed is aan de inhoud van deze folder,
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wonen Limburg is niet aansprakelijk
voor de gevolgen die voortkomen uit eventuele onjuist- en/of onvolledigheden.
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