Leefbaarheid:
Samen werken aan prettig wonen
Prettig wonen is veel meer dan het wonen in een fijn huis. Prettig wonen is ook
wonen in een fijne, veilige wijk of buurt. U kunt, samen met Elkien een bijdrage
leveren aan uw woonomgeving. Elkien gaat hierover graag met u in gesprek.

Wat is Leefbaarheid?
Voor iedereen is leefbaarheid iets anders. Het heeft te maken met prettig wonen.
En wat prettig wonen is bepalen de buurt- en wijkbewoners samen.
In hoeverre is uw wijk of buurt leefbaar?
• Is de buurt schoon, heel en veilig?
• Heerst er een prettige sfeer in de buurt?
• Is er sprake van overlast?

Eigen initiatief staat voorop
Het gaat met name om de inzet van de bewoners zelf. Wat vindt u belangrijk voor het leefplezier in de wijk
of buurt en wat kun u doen om de leefbaarheid te vergroten? Net als bij de woning vraagt een plezierige
woonomgeving dat er bewust aan gewerkt wordt.
Elkien sluit graag aan bij initiatieven van de bewoners om ervoor te zorgen dat de voorzieningen in de wijk
of buurt optimaal aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen.
U kunt denken aan projecten die bijdragen aan een schone woonomgeving, het voorkomen van overlast of het
bevorderen van de veiligheid en de sociale samenhang.

Wat zijn de spelregels?
Het aanvragen van (financiële) ondersteuning is vrij eenvoudig. De tegenprestatie die wij van u vragen is inzet
van uzelf en vrijwilligers, eventueel met behulp van andere instanties en/of geldschieters. Er gelden wel een paar
spelregels, waar de aanvraag minimaal aan moet voldoen.
- De plannen moeten draagvlak hebben onder bewoners die een woning huren van Elkien.
- Het initiatief voor het project ligt bij de bewoners van een buurt of wijk waar Elkien woningen verhuurt.
- Het is belangrijk dat het plan goed onderbouwd is.
- De initiatiefnemers zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om het project te realiseren.
- Het project levert op korte en/of langere termijn een positieve bijdrage aan de leefbaarheid.
- De doelstellingen van het project zijn duidelijk. Wat wilt u bereiken en hoe gaat u meten of dit bereikt is?
- Het project is financieel haalbaar (te maken); in het voorstel is een duidelijke begroting opgenomen.
- De bijdrage van Elkien is mede afhankelijk van de financiële bijdrage van andere belanghebbende partijen.

Samen zorgen we voor een prettige woonomgeving!
Doet u mee? Het formulier voor het indienen van een project
voor het verbeteren van de leefbaarheid in uw buurt kunt
u vinden op www.elkien.nl.
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