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VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

MAAK MET DE BUURT GEBRUIK
VAN HET LEEFBAARHEIDSFONDS
Dit jaar heeft de HBV het Leefbaarheidsfonds en Bewonersbudget
(Samen Actief) gekozen als Vizier-onderwerp.
Laat de buurt meeprofiteren van jullie gezamenlijke idee!
Voor wie is het Leefbaarheidsfonds?

houden. Met hoe meer mensen, hoe beter het lukt! Daar-

Alleen huurders van OFW kunnen een aanvraag doen

naast hangt de beoordeling af van verschillende factoren,

uit het leefbaarheidsfonds van OFW. Als u een leuk idee

zoals de beschrijving van de aanvraag en de kosten.

heeft dat de leefbaarheid van de buurt blijvend vergroot,
kunt u een bijdrage aanvragen. Het maximale bedrag per

OFW en gemeente Dronten werken samen

aanvraag is € 2.500. Overigens kunnen bewoners meer-

Veel aanvragen zijn bestemd voor het openbaar gebied,

dere malen een beroep doen op het fonds; er is geen

zoals straten of speelveldjes. Vanwege de regelgeving

limiet.

rond de openbare ruimte kon een aanvraag soms langer
duren. Om dit te versnellen, hebben OFW, de gemeente

Aanvraagformulier is begrijpelijker

en HBV in de Prestatieafspraken besloten om hierin

De ervaring is echter dat veel aanvragen niet volledig

samen te werken. Zodat uw geduld minder op de proef

ingevuld zijn en daarom niet (snel) slagen. Daarom

wordt gesteld.

hebben we het aanvraagformulier verduidelijkt op
verschillende onderdelen: wat moet je invullen, wat moet

Tips om een aanvraag te laten slagen:

je meesturen, waar moet ik aan voldoen? Daarmee wordt

• Welke locatie? Geef aan waar uw idee moet komen in

het gemakkelijker om een aanvraag in te dienen. Het

het openbaar gebied, zodat de gemeente kan kijken of

aanvraagformulier vindt u op ofw.nl/leefbaarheidsfonds.

de aangewezen plek mogelijk is.
• Welke kosten? Vraag een offerte aan bij een bedrijf,

Hoe maakt uw aanvraag meer kans?
Zorg als initiatiefnemer en contactpersoon voor genoeg
handtekeningen van buurtbewoners die het idee ook

zodat u een prijsopgave kan geven. Het Leefbaarheidsfonds betaalt de rekening aan de leverancier.
• Wie zijn de ondertekenaars? Zorg voor handteke-

ondersteunen. Dan pas weet OFW of de aanvraag genoeg

ningen van buurtgenoten, die samen met u meewerken

draagvlak heeft. Daarmee wordt het immers gemakke-

aan de realisatie en onderhoud van jullie voorstel.

lijker om uw idee gezamenlijk te realiseren en te onderSucces! We zijn benieuwd naar jullie goede ideeën.
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De volgende editie gaan we samen met de gemeente
Dronten in op het Bewonersbudget (Samen Actief).
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