
 
 

  

Als bewoner heeft u vaak goede ideeën om uw woonomgeving te verbeteren. 

Antares geeft goede ideeën graag een kans. Daarom is het Fonds Leefbaarheid 

opgericht. Het geld uit dit fonds komt ten goede aan projecten die de leefbaarheid 

van een wijk of woongebouw vergroten.  

 

Fonds 

leefbaarheid 



 

De beste ideeën voor het verbeteren van de 

leefbaarheid komen vaak van de bewoners zelf. U wilt 

bijvoorbeeld een bank voor uw woongebouw plaatsen, 

een jeu-de-boulesbaan aanleggen, of de hal van uw 

woongebouw opfleuren. Of u wilt samen met 

buurtgenoten een straatfeest of barbecue organiseren 

met een springkussen voor de kinderen. Vaak is er 

geld nodig om het idee daadwerkelijk uit te voeren.  

Het Fonds Leefbaarheid kan hierin uitkomst bieden.  

U kunt een beroep doen op het Fonds Leefbaarheid 

voor het uitvoeren van uw idee. Wij ondersteunen 

graag mooie bewonersinitiatieven die ten goede 

komen aan de leefbaarheid in uw buurt of gebouw.  

Wat zijn onze voorwaarden? 

Om in aanmerking te komen voor een (financiële) 

bijdrage uit het Fonds Leefbaarheid voldoet uw idee 

aan de volgende voorwaarden:  

• De aanvraag draagt bij aan een schone en mooie 

leefomgeving of stimuleert meedoen van of 

verbinding en ontmoeting tussen bewoners 

• Minimaal tien huurders van Antares ondersteunen 

uw idee, zodat het ook gedragen wordt door 

omwonenden 

• De aanvraag heeft betrekking op huurders van 

Antares, maar andere buurtbewoners zijn van 

harte welkom 

• U steekt zelf, samen met uw buren, de handen 

actief uit de mouwen om het idee uit te voeren.  

Hoe doe ik een aanvraag? 

Om een aanvraag te doen, vult u het ‘Aanvraag-

formulier Fonds Leefbaarheid’ in. U vindt het formulier 

op onze website www.thuisbijantare.nl. Op verzoek 

sturen wij u het formulier graag toe. Stuur hiervoor 

een mailtje naar leefbaarheid@thuisbijantares.nl.  

Wat gebeurt er met mijn aanvraag? 

Als wij uw aanvraag ontvangen, bekijken wij of deze 

aan alle voorwaarden voldoet. Binnen 14 dagen na 

ontvangst krijgt u van ons antwoord.  

Wilt u sparren over uw idee? 

Heeft u een idee dat u samen met uw medebewoners 

wilt uitvoeren en wilt u hierover (eerst) overleggen 

met ons? Neem dan contact op met uw coördinator 

leefbaarheid via (077) 373 36 66 of 

leefbaarheid@thuisbijantares.nl.  

 

 

 

 

 

 

Spelregels Fonds Leefbaarheid 

• De voorziening draagt op een positieve manier  

bij aan de leefbaarheid van uw woongebouw of 

woonomgeving  

• Alleen huurders van Antares kunnen het fonds 

gebruiken 

• Minimaal tien huurders uit uw complex (of straat) 

steunen het idee. Dit geldt niet als u in een 

complex woont met minder dan twintig woningen 

• Eén bewoner is namens een bewonersgroep onze 

contactpersoon 

• U levert zelf een actieve bijdrage aan het 

initiatief. Bijvoorbeeld door mee te organiseren  

bij een evenement of door mee te helpen om de 

aangevraagde voorziening te plaatsen, het 

onderhoud te regelen of te organiseren dat de 

nieuwe voorziening feestelijk in gebruik wordt 

genomen  

• Voorzieningen kennen een minimale termijn van 

bestaan. Dit betekent dat de voorziening een 

blijvend karakter heeft. Eventueel onderhoud 

regelt u zelf. Mogelijk stellen wij kwaliteitseisen, 

bijvoorbeeld aan het materiaalgebruik 

• U laat ons weten wat de totale kosten zijn van  

uw voorstel. Hiervoor geldt geen maximum-

bedrag. Voor het Fonds Leefbaarheid geldt: 

op=op  

• Periodieke kosten vergoeden wij niet 

• Let op: wij verstrekken géén contant geld! 

• 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 

• Als wij dat aan u vragen, werkt u mee om 

bekendheid aan ‘uw project’ te even in de media 

(bewonersmagazine, sociale media, website, etc.) 

• Wij besluiten of we een bijdrage uit het fonds 

toekennen. Dit besluit is bindend. U kunt 

hiertegen niet in beroep gaan. 

   

Antares   (077) 373 36 66  Bereikbaarheid 

Venloseweg 7  info@thuisbijantares.nl  Ma t/m do 9.00-16.30 uur 

5931 GR Tegelen  www.thuisbijantares.nl  Vrij 9.00-12.30 uur 

Openingstijden kantoor:  ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur vrije inloop  
ma t/m do 12.30 tot 16.30 uur op afspraak 
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