GOED WONEN FONDS
Heeft u ideeën over hoe het wonen in uw wijk nog prettiger kan worden? Of hoe uw buurt of wijk
er leuker uit zou kunnen zien? Hoe het buurtgevoel een positieve impuls kan krijgen? Misschien
komt uw idee wel in aanmerking voor een bijdrage uit ons Goed Wonen Fonds.
Wat is het Goed Wonen Fonds?
Het Goed Wonen Fonds is een initiatief van GoedeStede. Met het Goed Wonen Fonds helpt
GoedeStede bewoners en maatschappelijke partners, die hart hebben voor de wijk, bij het
realiseren van hun plannen om een prettige leefomgeving te creëren. Hiervoor stelt GoedeStede
een aantal maal per jaar een bedrag beschikbaar. Per jaar kan er tot € 3.000,00 verdeeld worden
over de verschillende projecten. Elk jaar zijn er ruim 10 bewonersinitiatieven die met een bedrag
gehonoreerd worden.
Wie mag een aanvraag indienen?

Wanneer ontvangt u een bijdrage?
De plannen kunnen groot of klein zijn, maar moeten een blijvende bijdrage leveren aan een
prettige leefomgeving van onze huurders. Plannen die alleen bedoeld zijn om de gezelligheid in de
buurt te versterken of de saamhorigheid te versterken, worden vanwege de nieuwe Woningwet niet
meer ondersteund. De plannen moeten betrekking hebben op bewoners van GoedeStede en mogen
niet ten goede komen aan woningeigenaren of huurders van andere corporaties.
Wat komt in aanmerking?
Fysieke verbeteringen en aanpassingen die het schoon, heel en veilig in de directe woonomgeving
van onze huurders bevorderen, zoals het samen met medebewoners vullen van bloembakken, het
plaatsen van fietsenrekken en kunstwerken, schoonmaakacties en de ondersteuning van
groenonderhoud. Ook het organiseren van een bewonersmiddag om te praten over (de kwesties
rond) het samenwonen in een wooncomplex kunnen op ondersteuning rekenen.
Wat komt niet in aanmerking?
Buurtbarbecue, gezelligheidsbijeenkomsten en bewonersmiddagen, activiteiten die niet alleen aan
onze (ex)huurders ten goede komen zoals algemene wijkschoonmaakdagen, kerstactiviteiten,
buurtactiviteiten van andere maatschappelijke organisaties.
Voorwaarden
Uiteraard moet uw plan voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw plan kan niet in strijd zijn met
allerlei wettelijke regels zoals het bestemmingsplan en de brandweervoorschriften. Uw plan moet
passen binnen het beleid van GoedeStede. Dat bespreken we graag met u als u uw plan indient.
Samen komen we er vast wel uit!
Wie beslist over de aanvragen?
Vanaf 2019 besluiten de wijkconsulenten van GoedeStede of aanvragen gehonoreerd worden
Deze wijkconsulenten letten onder meer op de volgende zaken:
Hoeveel bewoners ondersteunen het idee? Een plan dat de steun heeft van een grote groep
buurtbewoners maakt meer kans op een bijdrage uit het fonds.
Wat zijn de kosten van de aanvraag in verhouding tot wat het oplevert voor de wijk en de
bewoners?
Welk plan of idee levert het meest op voor het verbeteren van het wonen in de buurt?
Is het plan creatief en levert het positieve publiciteit op?
Zijn alle benodigde gegevens aangeleverd bij de aanvraag?
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U kunt contact opnemen met de wijkconsulent van uw wijk om vooraf te overleggen of de
aanvraag van uw plan kans van slagen heeft. Als u daarna een aanvraag indient, hoort u van
GoedeStede binnen twee weken of uw aanvraag is gehonoreerd en voor welk bedrag.
Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken na het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij GoedeStede.
Als u een bijdrage ontvangt van GoedeStede moet u binnen drie maanden na afloop van de
activiteit een verslag inleveren, dat naast een inhoudelijke evaluatie ook een financiële
verantwoording bevat en een foto van de activiteit. Hiervoor ontvangt u een evaluatieformulier.
Hoe dient u een aanvraag in?
Heeft u een plan? Vul dan een aanvraagformulier in en lever dit in bij GoedeStede. U kunt het
aanvraagformulier downloaden op onze website.
Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar post@goedestede.nl. Bellen kan op werkdagen
tussen 8.30 en 13.00 uur op telefoonnummer 036-5395311.
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