Fonds Leefbaarheid

Lekker leven? Met het Fonds Leefbaarheid!
“Als we nu eens buiten kunnen zitten met dat mooie weer …
Een zitje bij ons woongebouw. Misschien zelfs extra verlichting!
Gezellig samen een praatje maken. Als het aan mij ligt …”
… dan onderneemt u actie! Dat kan met het Fonds Leefbaarheid.
In deze brochure leest u hier alles over.
U woont graag plezierig …

Dat gaat vaak verder dan alleen uw woning. Een verzorgd en veilig
woongebouw is ook belangrijk. In een prettige buurt. Dat begrijpen wij.
Daarom investeren wij ook in de leefbaarheid van uw woongebouw en
in uw woonomgeving.
Dit betekent dat al onze woningen veilig zijn. Ze hebben goed hangen sluitwerk, volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

U heeft goede ideeën …

Maar als bewoner heeft u vaak goede ideeën om uw woning of omgeving
te verbeteren. U stelt bijvoorbeeld voor een bank voor uw wooncomplex
te plaatsten. Of een jeu de boulesbaan aan te leggen. U regelt graag het
tuinonderhoud. Of u hebt goede ideeën om die grote hal op te fleuren.
Helaas stranden deze ideeën vaak. Simpelweg omdat ze geld kosten.
Dat is jammer.

Wij geven uw goede ideeën graag een kans.
Daarom hebben we het Fonds Leefbaarheid
opgericht. Heeft een goed idee? Dan kunt u
een bijdrage uit dit fonds vragen.
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Maak uw ideeën werkelijkheid!

Het Fonds Leefbaarheid:
wat zijn de spelregels?
•
•

•
•

•

•

•

Alleen huurders van Antares kunnen het
fonds gebruiken.
Vraagt u een bijdrage uit het fonds? Dan
steunen minimaal tien huurders uit uw
complex het idee. Dit geldt niet als u in
een complex woont met minder dan
twintig woningen.
Eén bewoner is namens een bewoners-		
groep onze contactpersoon.
Wij leggen uw voorstel voor aan alle
betrokken bewoners. Iedereen heeft
inspraak.
U gebruikt het fonds alleen voor een
eenmalige bijdrage. Deze bijdrage is
bedoeld voor een blijvende en tastbare
voorziening. Zoals een bank of extra
verlichting. Periodieke kosten vergoeden
wij niet.
De voorziening draagt op een positieve
manier bij aan de leefbaarheid van uw 		
woongebouw of woonomgeving.
U levert ook zelf een bijdrage aan de
voorziening. Dit doet u door bijvoorbeeld
mee te helpen om de voorziening te
plaatsen. Of door het onderhoud te
regelen. Of u organiseert dat de nieuwe
voorziening feestelijk in gebruik wordt
genomen.
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Als wij dat aan u vragen, helpt u mee om
bekendheid aan ‘uw project’ te geven in de
media. Bijvoorbeeld in Antares Contact.
Wij stellen voorwaarden aan de minimale
termijn dat de voorziening blijft bestaan.
Dit betekent ook dat u eventueel zelf het
onderhoud regelt.
De bijdrage uit het fonds is in principe
alleen bedoeld voor materialen en arbeidsuren. Wilt u een zitje voor uw woongebouw? Dan leveren wij het zitje en
eventueel de uren die nodig zijn om het
zitje te plaatsen. Hierbij kunt u ook zelf
helpen. Wij verstrekken in principe
geen geld.
Eventueel stellen wij kwaliteitseisen,
bijvoorbeeld aan het materiaalgebruik.
U laat ons weten wat de kosten zijn van
uw voorstel. Hiervoor geldt geen
maximumbedrag. U houdt er wel rekening
mee dat voor het fonds geldt: op is op.
Wij behandelen de verzoeken in volgorde
van binnenkomst. Wacht dus niet te lang!
Ontvangen wij een verzoek? Dan beoordelen wij de verhouding tussen de kosten
en de bijdrage aan de leefbaarheid.
Ook toetsen wij uw verzoek aan deze
spelregels.
Wij besluiten of we een bijdrage uit het
fonds toekennen. Dit besluit is bindend.
U kunt hiertegen niet in beroep gaan.
Nadat u een verzoek heeft ingediend, 		
krijgt u binnen vier weken een brief van
ons. Hierin leest u ons besluit.
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… wij geven deze een kans!

Aanvraagformulier
Fonds Leefbaarheid

Een goed idee? Vraag het aan bij het Fonds Leefbaarheid!
Een bankje naast de ingang, met uitzicht op de vijver.
Een kleurrijk kunstwerk, om de hal wat op te fleuren.
Grote groene planten, zodat de containers niet direct in het zicht staan.
U heeft ideeën genoeg! Om nóg fijner te wonen.
Aarzel dan niet langer en vraag uw idee aan bij het Fonds Leefbaarheid.
In deze brochure leest u alles over het aanvragen van een idee.
Wie neemt het initiatief?

U heeft een idee. Uw buren en medebewoners staan hier achter. Zij zijn,
net als u, betrokken bij het voorstel. Ook bent u allemaal bereid mee te
helpen om uw idee te realiseren en in stand te houden.

De volgende huurders zijn actief bij het voorstel betrokken
Naam

Adres

Woonplaats

Handtekening

Passen niet alle bewoners die actief betrokken zijn bij uw idee op deze pagina? Stuurt u dan
een aparte bijlage mee, met daarop de rest van de namen en handtekeningen.

Wie is de contactpersoon?

Een van de bewoners die u hierboven invult, is onze contactpersoon. Dat is:
naam
Adres
postcode en plaats
telefoonnummer thuis
telefoonnummer mobiel

Wat is mijn voorstel?

Welke voorziening wilt u realiseren? Omschrijft u hieronder duidelijk wat uw idee is.
Mijn idee is

Stuurt u eventueel een tekening mee van de locatie. Of een afbeelding van de voorziening.

Hoe draagt mijn idee bij aan de leefbaarheid?

Wij ondersteunen ideeën die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid: van uw woongebouw of de directe omgeving. Hoe draagt uw idee hieraan bij? Omschrijft u dit hieronder.
Mijn idee draagt als volgt bij aan de leefbaarheid

Hoe blijft de voorziening in stand?

Als de voorziening er eenmaal is, dan moeten we er natuurlijk ook voor zorgen dat deze er
blijft. Dit is bij uitstek een taak waar u bij helpt. Hoe zorgt u ervoor dat de voorziening goed
en bruikbaar blijft?
Wij houden de voorziening goed en bruikbaar door ...

Welke bewoners steunen mijn idee nog meer?

U wilt uw idee graag realiseren. Daarvoor is het nodig dat minimaal tien huurders het plan
steunen. Dit kunnen uw buren zijn of bewoners uit het complex naast u.
Let op: de mensen die u op de eerste pagina heeft ingevuld, tellen ook mee als steunende
bewoners. Deze hoeft u hierna dus niet opnieuw in te vullen.

Wat is het Fonds Leefbaarheid?

Onze bewoners hebben vaak goede ideeën om de
leefbaarheid in en rond het woongebouw te verbeteren.
Wij geven uw ideeën graag een kans. Daarom hebben
we het Fonds Leefbaarheid opgericht.
Heeft u een goed voorstel? Dan kunt u een bijdrage uit
dit fonds vragen, voor materialen en arbeidsuren.

Naam

Adres

Woonplaats

Handtekening

Passen niet alle bewoners op deze pagina? Stuurt u dan een aparte bijlage mee, met de rest
van de namen en handtekeningen.

Wat kost mijn idee?

Dat geeft u hieronder aan. Specificeert u de kosten zo goed mogelijk. U hoeft alleen de kosten
te vermelden waarvoor u een bijdrage uit het fonds vraagt. Bespaart u kosten omdat u zelf
helpt? Geeft u dit dan bij de volgende vraag aan.
Voor mijn idee is nodig

De kosten hiervan zijn

		

€

		

€

		

€

		

€

Totale kosten		

€

Wat doen wij zelf?

Hoe draagt u zelf bij aan uw idee? Denk aan: het organiseren, de voorbereiding,
het oprichten en onderhouden van de voorziening.
Wij doen het volgende zelf
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De volgende bewoners steunen het voorstel

