Leefbaarheidsfonds
Goed idee? Wij doen mee!

Het is voor ons belangrijk dat de huurders in een goede woning wonen. Maar om je
écht thuis te voelen, is meer nodig. Een goede relatie met de buren bijvoorbeeld. Of
samen met buren iets ondernemen voor het gevoel van veiligheid; het is allemaal net
zo belangrijk als goed onderhouden groen, voldoende parkeergelegenheid en schone
straten. Goede voorstellen om de leefbaarheid te verbeteren, juichen we van harte toe.
Huurders en buurtverenigingen die een waardevol leefbaarheidsinitiatief voor ogen
hebben, helpen we graag financieel. Vanuit ons leefbaarheidsfonds hebben we
jaarlijks € 10.000,- om te helpen. Goede ideeën kunnen hierdoor worden uitgevoerd. In
deze folder vindt u hierover meer informatie.
Wat kunt u doen aan de leefbaarheid?
Stap 1
Bedenk wat u of uw organisatie zou willen veranderen. Wat is er nodig om uw buurt
prettiger en leefbaarder te maken?
Stap 2

Zoek medestanders voor het project. Praat eens met buren, buurtgenoten of helpende
organisaties (buurtverenigingen) over het idee dat u heeft. Zijn zij ook enthousiast?
Komen jullie samen tot een ander idee?

Stap 3

Bedenk hoe u het wilt aanpakken. Maak een plan. Tijdens stap 1 en 2 heeft u bedacht
wat u wilt doen, nu bedenkt u hoe u het wilt aanpakken en wat u daarvoor nodig heeft.
Bedenk daarbij ook of u van iemand of een organisatie toestemming nodig heeft.

Stap 4

Bedenk wie en wat u nodig heeft voor het project. Wij kunnen u daarbij helpen met
ervaring uit andere projecten. Het fonds financiert ideeën die de leefbaarheid van
onze huurders verbeteren. Het gaat om sociale, maatschappelijke of culturele
activiteiten en/of projecten. Aan het project mag in ieder geval geen winst worden
overgehouden. Het is belangrijk dat ook andere organisaties financieel helpen bij het
project. Op onze website www.zaam-wonen.nl vindt u meer informatie.

Stap 5

Heeft u alle stappen doorlopen? Dan kunt u met de uitvoering van het plan beginnen.
De kans is groot dat het van uw kant om veel tijd en aandacht vraagt. Maar de
voldoening zal groot zijn. Door uw idee verbetert de leefbaarheid van een buurt en dat
is een mooi doel.

Tips
Wij vinden het erg belangrijk dat alle huurders de wijk waarin ze wonen prettig en leefbaar vinden en
houden. Daarom vindt u op onze website allerlei tips waarmee u daar direct aan kunt bijdragen. De
tips gaan onder andere over inbraakpreventie, onderhoud van de tuin en contact met uw buren. U
kunt van de website ook de beveiligingswijzer downloaden. Als u zelf nog goede ideeën heeft voor
nieuwe tips, dan horen we ze graag. U kunt deze ideeën e-mailen naar wonen@zaam-wonen.nl. We
kunnen ze dan plaatsen op onze website zodat ook uw buurtgenoten de adviezen kunnen lezen.
Bel of mail gerust als u vragen heeft
Wij helpen u graag verder. U bereikt ons via (046) 420 35 35 of via wonen@zaam-wonen.nl. Meer
informatie leest u op onze website www.zaam-wonen.nl.

