
 

Een goed idee?! LEEFfonds 
 
 

Wij hebben ruim 3.000 woningen in de gemeente Vijfheerlanden (voornamelijk in 
Vianen), maar de bewoners maken hun woonomgeving. Initiatieven van betrokken 
huurders, die bijdragen aan een prettig en sociaal woon- en leefklimaat, willen wij 
graag ondersteunen. Neemt u uw verantwoordelijkheid om de leefbaarheid in uw 
wijk of buurt te verbeteren? Doe dan een beroep op het LEEFfonds van 
LEKSTEDEwonen.  
 
LEEFfonds 
De komende jaren willen wij de leefbaarheid in wijken verbeteren. Allereerst door planmatig in 
leefbaarheid te investeren, bijvoorbeeld door het opknappen van achterpaden. Daarnaast willen wij 
huurders stimuleren om zelf aan de slag te gaan. Een goed woon- en leefklimaat heeft immers alles 
te maken met betrokken bewoners die hun verantwoordelijkheid pakken. Wij ondersteunen 
initiatieven die een bijdrage leveren aan de voorzieningen, veiligheid en/of sociale omgeving. Om 
dit mogelijk te maken stelt LEKSTEDEwonen jaarlijks een bedrag van € 10.000,- beschikbaar. 

 
Voorwaarden 
Een initiatief moet door minimaal drie huurders ingediend worden en in de buurt of wijk moet 
draagvlak zijn. Het initiatief wordt door de bewoners zelf uitgevoerd en niet door LEKSTEDEwonen. 
Uiteraard kunnen wij u wel adviseren of ondersteunen. Het initiatief moet realistisch en 
realiseerbaar zijn; hou dus rekening met eventuele vergunningen of onderhoud. De begroting moet 
enige relatie hebben met het aantal woningen waarvoor het initiatief is bestemd. 
Activiteiten of verantwoordelijkheden van de gemeente Vijfheerlanden nemen wij niet over. Ook 
mag het initiatief niet structureel tot extra kosten voor LEKSTEDEwonen leiden. De activiteit of het 
initiatief heeft geen commercieel doel of politiek karakter en is niet gericht op het uitdragen van een 
godsdienstige overtuiging. 

 
Stimulering 
De bijdrage heeft een eenmalig karakter en is bedoeld ter 
stimulering van een project, niet als structurele of jaarlijks 
terugkerende ondersteuning. Initiatiefnemers kunnen wel 
vaker aanvragen doen voor verschillende projecten.  
Het toegekende bedrag mag niet gebruikt worden voor 
organisatiekosten, budgetvorming en dergelijke. Bij 
voorkeur worden de toegezegde bedragen (kosten) 
rechtstreeks aan de leveranciers uitbetaald. Indien dat 
niet mogelijk is, dient de aanvrager met bewijsstukken 
(bonnen) verantwoording af te leggen over de besteding 
van het geld.  
Bij uitvoering van het initiatief vinden wij het leuk als onze 
naam zichtbaar is. Hiervoor kunt u onze vlaggen lenen of 
ons logo gebruiken. 

 
Een goed idee? 
Bent u enthousiast en wilt u ook aan de slag? Dien dan uw verzoek in bij LEKSTEDEwonen, hiervoor 
kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier. Binnen twee weken na ontvangst nemen wij 
contact met u op voor een persoonlijk gesprek. 
Heeft u vragen of ideeën, neem dan gerust contact op met Miranda Versluis (Medewerkers Sociaal 
Beheer & Participatie). Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0347) 37 20 20 of mail naar 
info@lekstedewonen.nl.  
 

Wij zijn benieuwd naar uw initiatief!



 

LEEFfonds  
 
 

Met dit initiatief willen wij bijdragen aan een prettig en sociaal woon- en leefklimaat. 
Om het te kunnen realiseren doen wij een beroep op een bijdrage uit het LEEFfonds 
van LEKSTEDEwonen. 
 
 
Aanvragers (minimaal 3 personen) 

Naam 1 (contactpersoon) : ………………………………………..…………….. man / vrouw * 

Straat en huisnummer : ………………………………………..…………………………….. 

Postcode en plaats : ………………………………………..…………………………….. 

Telefoonnummer : ………………………………… Mobiel : ………………………… 

Emailadres : ………………………………………..…………………………….. 

 

Naam 2 : ………………………………………..…………….. man / vrouw * 

Straat en huisnummer : ………………………………………..…………………………….. 

Postcode en plaats : ………………………………………..…………………………….. 

Telefoonnummer : ………………………………… Mobiel : ………………………… 

Emailadres : ………………………………………..…………………………….. 

 

Naam 3 : ………………………………………..…………….. man / vrouw * 

Straat en huisnummer : ………………………………………..…………………………….. 

Postcode en plaats : ………………………………………..…………………………….. 

Telefoonnummer : ………………………………… Mobiel : ………………………… 

Emailadres : ………………………………………..…………………………….. 

 

Naam 4 : ………………………………………..…………….. man / vrouw * 

Straat en huisnummer : ………………………………………..…………………………….. 

Postcode en plaats : ………………………………………..…………………………….. 

Telefoonnummer : ………………………………… Mobiel : ………………………… 

Emailadres : ………………………………………..…………………………….. 

 

Naam 5 : ………………………………………..…………….. man / vrouw * 

Straat en huisnummer : ………………………………………..…………………………….. 

Postcode en plaats : ………………………………………..…………………………….. 

Telefoonnummer : ………………………………… Mobiel : ………………………… 

Emailadres : ………………………………………..…………………………….. 



 

LEEFfonds, ons initiatief  

 

Wat wilt u precies organiseren? (wanneer, met wie, waar en waarom?) 

……………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………………… 

 

Waarom vindt u dit belangrijk? Waarom draagt het volgens u bij aan de leefbaarheid? 

……………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………………… 

 

Wat gaat uw initiatief kosten en om welke uitgaven gaat het? 

……………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Op welke manier werken u en andere huurders mee aan dit initiatief? 

……………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………… 

 

Heeft u aanvullende informatie, een opmerking of eventuele bijlagen? 

……………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………… 

 

Retouradres 
U kunt dit formulier afgeven op ons kantoor aan de Hogelandseweg 44 of opsturen naar:  
 LEKSTEDEwonen 
 Postbus 187 
 4130 ED  VIANEN Ut 


