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VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING
Profiteer ook van Leefbaarheidsfonds en Samen Actief

BEWONERS,
SAMEN BEREIK JE MEER!
Afgelopen jaar heeft de HBV alle huurders samen met Samen Actief
van de gemeente Dronten geïnformeerd over financiële steun voor uw
straat/complex. U kunt daaruit een aanvraag doen en geld krijgen voor
activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid.
Meer gemak - Door de samenwerking van de
gemeente Dronten met OFW en de HBV kunnen
aanvragen sneller behandeld worden. Hierdoor is het
formulier makkelijker, duidelijker en sneller geworden
voor u als aanvrager.
Meer aanvragen - Samen Actief en het Leefbaarheidsfonds hopen daarmee op meer aanvragen van kopers
en/of huurders, die met leuke ideeën komen om hun
straat of appartement te verrijken. Met als doel om de
leefbaarheid te vergroten.
Samen werken - Wel is het een voorwaarde dat
bewoners ervoor samen werken. Dat betekent samen
aanvragen en realiseren. Het is dus meer dan elkaar

heeft na een aanvraag verschillende activiteiten onder-

groeten op straat; het gaat ook om de uitvoering en het

nomen. De drempel om met elkaar andere ideeën te

onderhoud met en voor elkaar.

bespreken voor de straat/complex is vaak lager. Wie

Meer contacten en activiteiten - De ervaring is

beter dan bewoners kunnen de leefbaarheid vergroten?

dat de contacten daarna groter worden in de straat/

Je woont en leeft er samen. En je weet als geen ander

complex. Je spreekt en ziet elkaar immers vaker. Ook

wat nodig is, om er samen nog fijner te wonen.

worden daarna meerdere leuke activiteiten georgani-

Vraag ook aan! - Heeft u een idee, vraag uw buurtge-

seerd, omdat je andere ideeën bespreekt tijdens de

noten en dien een aanvraag in via:

activiteiten.

• www.ofw.nl/leefbaarheidsfonds - voor OFW-huurders;

Mooi voorbeeld - De Koolzaadhof in Biddinghuizen

maximale bedrag is € 2500,-.
• www.samenactief.nl/informatie/initiatief-aanmelden/
voor elke inwoner van gemeente Dronten, maximale

De HBV
behartigt al
20 jaar uw
huurbelangen!

HBV
Postbus 193
8250 AD Dronten
06 - 38 34 81 87
www.huurdersbelangenvereniging.nl

bedrag is € 500,De HBV en het team Samen Actief wensen u een
actief en gezond 2021 toe.
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