
FijneBuurtBudget



Fijn wonen in jouw buurt!

Als Wonen Delden en HuurdersBelang Delden willen we graag dat onze huurders fijn wonen, in een goede 

woning en een prettige buurt. We dragen daarom ook graag bij aan initiatieven van jou als huurder om de 

leefomgeving of sociale samenhang in jouw buurt te verbeteren. Het liefst als je dit met meerdere huurders 

samen doet. Het FijneBuurtBudget is bedoeld om dit soort initiatieven (financieel) te ondersteunen. 

Heb je een goed idee? 

Laat het ons weten via bijgaand aanvraagformulier. Samen met HuurdersBelang Delden beoordelen wij de 

aanvragen en kunnen we zo nodig ook wat ondersteuning bieden bij de uitvoering. 

Waar kun je aan denken? 

Het verfraaien van de omgeving (bijv. meer groen in de wijk of het opknappen van groen of speelvoorzieningen), 

gezamenlijk de duurzaamheid bevorderen (bijv. afwatering regenwater d.m.v. regentonnen), een idee om 

eenzaamheid tegen te gaan, een bankje plaatsen, een activiteit voor de buurt, etc. etc.  

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moet de aanvraag aan een paar voorwaarden voldoen:

• Het initiatief draagt bij aan het verbeteren van de leefomgeving en/of de sociale samenhang in de buurt;

• Het gaat om een initiatief ván en vóór huurders van Wonen Delden;

• Er is aantoonbaar draagvlak voor het initiatief in de buurt; 

• Als aanvrager check je of er vergunningen nodig zijn en vraag je die zo nodig aan;

• Het initiatief mag niet leiden tot extra vaste kosten voor Wonen Delden; 

• Je levert een duidelijk plan met begroting in. 

Let op: We dragen níet bij aan eten en drinken, met uitzondering van bijvoorbeeld het eerste kopje koffie met 

wat lekkers of iets bijzonders voor de kinderen. Een barbecue, drankjes etc. moeten mensen zelf betalen.  

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier kun je, samen met eventuele bijlagen, opsturen naar of inleveren bij het kantoor van 

Wonen Delden of via e-mail sturen aan info@wonendelden.nl.  

Vragen?

Wil je eerst graag meer informatie? Dat kan natuurlijk ook. Neem dan contact met ons op via 

074 – 376 64 64 of info@wonendelden.nl. Je kunt vragen naar Inge Broshuis.



Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

E-mail

Je idee of project – Geef een korte omschrijving van het idee of project (mag ook in een bijlage)

Locatie – waar wordt het project uitgevoerd? 

Tijd – wanneer wil je het project uitvoeren? 

Kosten – wat zijn de totale kosten van het project? Geef een specificatie. 

Welke bijdrage vraag je van Wonen Delden (FijneBuurtBudget)?

Hoe betaal je de overige kosten? 

Bankgegevens – naar welk rekeningnummer kan de bijdrage, bij toekenning, overgemaakt worden? 

Banknummer:

Ten name van:

Onder vermelding van:

Aanvraagformulier FijneBuurtBudget
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