Leefbaarheidsfonds

Heeft u een goed idee voor de verbetering van de
leefbaarheid in uw buurt?
Het leefbaarheidsfonds is een initiatief van Christelijke Woonstichting
Patrimonium en haar huurdersvereniging De Bult.
Uit het leefbaarheidsfonds kunnen 2 maal per jaar ideeën worden beloond met
een financiële bijdrage van maximaal € 2.000,--.
Waarom een leefbaarheidsfonds ?
Het leefbaarheidsfonds is bedoeld om
initiatieven te ondersteunen en om
concrete activiteiten ter bevordering van
de leefbaarheid mogelijk te maken. Het
leefbaarheidsfonds voorziet in de leemte
die begint daar waar de taken van
Patrimonium ophouden en daar waar
andere instanties geen of slechts in
beperkte mate een taak hebben of
vervullen.
Ruimte voor groei, aandacht voor
kwaliteit
Onze klanten, de woonconsumenten
veranderen. Wij groeien mee in deze
ontwikkeling. Onder andere door een nog
meer klantgerichte service te bieden.
Goed overleg, persoonlijk advies en meer
ruimte voor individuele wensen staan
daarbij centraal.
Ons uitgangspunt is dat de kwaliteit van
het wonen niet ophoudt bij de voordeur.
Mede de woonomgeving, de sociale
context van het wonen en de aanvullende
zorg- en servicediensten zijn van grote
invloed op de door de huurder ervaren
woonbeleving.
Ook buiten onze bestaande
woningvoorraad zijn wij actief.

Hoe aan te vragen ?
Hoe kan de leefbaarheid in uw buurt
verbeterd worden? Daar heeft u vast wel
ideeën over! Die ideeën kunt u nu
indienen bij Patrimonium of de
huurdersvereniging De Bult. Deze
vereniging vertegenwoordigen de
huurders van Patrimonium.
Wie weet wordt uw idee ook
daadwerkelijk tot uitvoering gebracht!
Voor een goed idee is maximaal
€ 2.000,00 beschikbaar!
Het reglement alsmede het
aanvraagformulier treft u bijgaand aan.
Aanvraag
Uw aanvraag moet zijn voorzien van een
motivatie waaruit duidelijk wordt wat de
bijdrage is aan de leefbaarheid van de
betreffende wijk. Verder moet uw
aanvraag gedragen worden door mensen
die in de wijk wonen. En tenslotte moet
het passen binnen het gemeentelijk beleid
en dat van Patrimonium. Uiteindelijk
neemt het MT van Patrimonium een
besluit over de ingediende aanvraag.
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Leefbaarheidsfonds

Reglement leefbaarheidsfonds Patrimonium
1. Doelstelling
Het leefbaarheidsfonds van Patrimonium ondersteunt initiatieven op sociaal cultureel en
maatschappelijk terrein. Voorwaarde is dat deze initiatieven een meerwaarde leveren aan (een deel
van) de bevolking in de gemeente Urk. De initiatieven moeten een duurzame bijdrage leveren aan de
gemeenschap. Het leefbaarheidsfonds is bedoeld om initiatieven te stimuleren en om concrete
activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid mogelijk te maken. Het leefbaarheidsfonds voorziet in
de leemte die begint daar waar de taken van Patrimonium ophouden en waar andere instanties geen of
slechts een onvolledige taak hebben.

2. Werkwijze
Verzoeken om bijdrage uit het leefbaarheidsfonds moeten schriftelijk en gemotiveerd aan de directeur
van Patrimonium worden gedaan. Hiervoor bestaat een speciaal aanvraagformulier.
De verzoeken worden ter beoordeling besproken in het MT van Patrimonium. Binnen twee maanden na
ontvangst van de aanvraag neemt het MT een besluit. Dit besluit wordt schriftelijk aan de aanvrager
meegedeeld. Hierbij kunnen de
argumenten die bij de beslissing een rol hebben gespeeld aan de aanvrager genoemd, een en ander ter
beoordeling van het MT. Over de beslissing kan niet worden gediscussieerd.
3. Verantwoording subsidies leefbaarheidsfonds
Mocht een aanvraag worden gehonoreerd dan is het aan de aanvragers om binnen 4 maanden na
ontvangst van de uitkering aan Patrimonium aan te geven of de middelen zijn besteed en of zij ten
behoeve van het afgesproken doel zijn aangewend.

4. Financiële dekking van het leefbaarheidsfonds
Dekking van het fonds komt vanuit het leefbaarheidsbudget van Patrimonium. Per aanvraag wordt
maximaal € 2.000 bijgedragen in de kosten.
5. Beoordelingscriteria
Beoordeling van de aanvragen vindt plaats op de volgende gronden:
• Het initiatief moet gericht zijn op duurzame ontwikkeling van een wijk of een buurt. Dit moet bij de
aanvraag door de aanvragers aannemelijk worden gemaakt
• Het initiatief dient een bijdrage te leveren aan de verbetering van de onderlinge verhoudingen van de
buurtbewoners. Dit moet bij de aanvraag door de aanvragers aannemelijk worden gemaakt
• Het project moet kunnen beschikken over een aantoonbaar draagvlak in de buurt waar het verzoek
vandaan komt. Dit draagvlak moet bij de aanvraag door de aanvragers worden aangetoond
• Het gaat om een particulier initiatief.
• Het initiatief dient aantoonbaar te voorzien in een behoefte op sociaal, cultureel en/of maatschappelijk
terrein. Het is aan de aanvragers om dit aannemelijk te maken
• Het gaat om een concreet, afgebakend, initiatief of project. Het gaat om een concrete vraag ter dekking
van kosten voor het realiseren van een initiatief
• Per jaar kan aan één initiatief of een project vanuit het leefbaarheidsfonds één bijdrage worden
toegekend
• De vaststelling van de hoogte van de maximale bijdrage is ter beoordeling aan het MT van Patrimonium.

Wilt u meer weten ?
Wellicht heeft u na het lezen van deze
brochure nog vragen.
De medewerkers van Patrimonium
helpen u graag verder.
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Christelijke Woonstichting Patrimonium
Richel 4
8321 RX Urk
telefoon: 0527 681705
email: info@patrimoniumurk.nl
website: www.patrimoniumurk.nl

Aanvraagformulier leefbaarheidsfonds

Om uw aanvraag te kunnen behandelen, dient u het aanvraagformulier volledig in te
vullen en een begroting toe te voegen. Het ingevulde formulier kunt u inleveren op
ons kantoor aan de Richel 4, 8321 RX te Urk.
Gegevens aanvrager
Naam:
Adres:
Postcode / Plaats:
Telefoon:
Gegevens aanvraag
Beschrijf uw plan (voeg zonodig foto’s/tekeningen toe)

Hoe worden bewoners bij het plan betrokken ?

Voor wie is het plan bedoeld ?

Waar wordt het plan gerealiseerd ?

Wanneer wilt u het plan realiseren ?
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Aanvraagformulier leefbaarheidsfonds

Wat kost de uitvoering van het plan ?

Welke bijdrage verwacht u van Patrimonium ?

Welke bijdrage levert u zelf ?

Welke buurtbewoners ondersteunen het plan ?
naam

Adres

telefoonnr.

handtekening

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hierbij verklaar ik dat deze aanvraag naar waarheid is ingevuld en
bekend ben met de voorwaarden die aan een eventuele bijdrage zijn
verbonden.
Handtekening aanvrager:
Plaats:
Datum:

Inleveren bij Patrimonium
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