Een goed idee
voor je buurt
is geld waard!

“Fijn buiten zitten met mooi weer… Een
bankje bij ons woongebouw. Gezellig
samen een praatje maken. Als het aan
mij ligt…”
“We hebben geld ingezameld in de
buurt. Daarmee organiseren we een
leuke activiteit voor de buurtbewoners.
Het zou mooi zijn als we een aantal
spullen kunnen lenen. Dan houden we
geld over voor andere zaken. Als het aan
ons ligt…”
… dan komen jullie in actie! Dat kan met
het Buurtfonds. Goede ideeën zijn geld
waard!
Je woont graag prettig
Dat is vaak meer dan alleen je huis. Ook een
goed contact met de mensen in je straat is
belangrijk. En een verzorgde, veilige en leuke
buurt. Dat willen wij ook. Daarom besteden
we geld aan jouw huis, woongebouw én buurt.
Maak kans op geld voor jouw idee!
Vaak kosten ideeën geld. En kun je ze daarom
niet uitvoeren. Dat is jammer. Heb jij ideeën
voor meer woonplezier in jouw buurt? Dan
horen wij ze graag! Standvast Wonen geeft
goede ideeën graag een kans. Daarom hebben
we het Buurtfonds opgericht. Heb je een goed
idee? Dan kun je geld uit dit fonds vragen.

Dit zijn voorbeelden van goede ideeën voor
de buurt
Als bewoner heb je misschien goede ideeën
om jouw buurt te verbeteren. Bijvoorbeeld:
• Met je buren jullie tuin onderhouden
• Een bankje plaatsen op het plein bij jou
om de hoek
•	Een jeu-de-boulesbaan in de buurt
aanleggen
•	Een hogedrukreiniger of bladblazer die de
buurtgenoten met elkaar delen om zo
samen de buurt netjes te houden
Ga samen aan de slag
Praat met je buurtgenoten, verenigingen en
Standvast Wonen en pak het samen aan. We
hoeven geen uitgewerkte plannen te hebben.
Het kan heel simpel. Wij denken graag met je
mee!

Dit zijn de spelregels
Standvast Wonen draagt op verschillende
manieren bij aan buurten en dorpen. Wij
steunen huurders die zich hiervoor inzetten,
bijvoorbeeld via het Buurtfonds.
•	Jouw idee zorgt voor meer woonplezier
voor andere huurders van Standvast
Wonen in jouw buurt.
•	Je mag het geld alleen gebruiken voor projecten en activiteiten in Beuningen, Druten
en Nijmegen. En huurders van Standvast
Wonen voeren ze (mee) uit.
•	De samenwerking tussen bewoners is
onderdeel van jouw idee.
•	Alleen huurders van Standvast Wonen
kunnen een idee insturen.
•	Ideeën om de situatie van één persoon te
verbeteren, zijn niet geschikt voor het
Buurtfonds. Daarom behandelen we ze
niet.
•	Elk jaar is er een budget van € 10.000. En
op is op.
•	Elk idee krijgt maximaal € 2.500.
•	We behandelen alléén je idee als je dit via
het formulier Buurtfonds instuurt.
•	We werken met een adviescommissie. Die
bestaat uit leden van de drie
Huurdersverenigingen van Standvast
Wonen (één lid per vereniging) en een lid
vanuit Standvast Wonen (de beheerder van
het fonds). Zij beoordelen elk kwartaal de
ideeën die we hebben ontvangen.
•	Betalen de deelnemers mee aan het idee?
Dat vergroot de kans dat we jouw idee
steunen.

•	Jouw idee krijgt voldoende steun van de
bewoners in je straat, wijk of woongebouw.
•	Ideeën die elk jaar terugkeren maken geen
kans op onze steun.
•	Een bijdrage uit het fonds is bedoeld voor
materialen. En voor uren die een bedrijf
maakt voor bijvoorbeeld het aanleggen van
een extra waterpunt in de buurt voor
tuinonderhoud.
•	Soms willen we anderen vertellen over
jouw goede idee. Als we jouw idee steunen,
verwachten we dat je hieraan meewerkt.
Bijvoorbeeld via een verslag, een interview
in ons bewonersmagazine, een artikel in de
krant of een bericht op onze website.

Zo stuur je je idee in
•	Leg je idee aan ons voor via het formulier
op onze website. Dan kijken we samen of
we jouw idee kunnen waarmaken. Je vindt
het formulier op onze website. Je kunt ook
het formulier in deze folder invullen en
naar ons sturen.
•	Mail of bel ons als je meer informatie wilt.
Dat kan via de woonconsulent of buurt
beheerder van jouw buurt. Je mag ook
contact met ons opnemen via
info@standvastwonen.nl of 024 - 382 01 00.
•	Heb je je idee ingestuurd? Dan ontvang je
binnen twee weken een brief of e-mail.
Daarin lees je wanneer de adviescommissie
je idee behandelt. Binnen twee weken na
die datum ontvang je weer een brief of
e-mail. Daarin laten we weten of we je idee
steunen.

Formulier voor jouw idee
Heb je een goed idee voor jouw buurt? Vraag om een bijdrage uit het Buurtfonds! Vul het
formulier hiernaast helemaal in. Je mag het naar ons antwoordnummer sturen. Een postzegel is niet nodig.
Standvast Wonen
Antwoordnummer 1947
6500 VC NIJMEGEN

Wie is de contactpersoon?
De heer

Mevrouw				

Voornaam				Achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer waarop we je overdag kunnen bereiken
E-mailadres

Wat is jouw idee? Leg het hieronder uit.
Vertel ook voor wie je het doet en wanneer het plaatsvindt of klaar moet zijn. En wat je zelf doet.

Hoe draagt jouw idee bij aan een fijne buurt?

>

>

Hoeveel buurtbewoners steunen jouw idee?

Is jouw idee iets dat lang mee gaat of blijft staan?
Hoe doe je dat dan? En wie is daarvoor verantwoordelijk?

Wat gaat jouw idee kosten?
Zet op een rij waar je het geld aan uitgeeft. En schrijf ook op welke bijdragen je nog krijgt van
andere fondsen of van bewoners.

Mijn
Standvast
Wonen
Regel je
huurzaken
online!

Standvast Wonen
Postbus 389 6500 AJ Nijmegen
www.standvastwonen.nl
info@standvastwonen.nl
t 024 - 382 01 00
Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Wij werkten nauwkeurig aan deze brochure. Toch kunnen er
fouten in staan. Bijvoorbeeld omdat informatie niet klopt. Laat
het ons weten, dan verbeteren we de fouten. Zijn we het hierdoor
niet met elkaar eens? Dan zoeken we samen een oplossing.
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