
Goed contact met buren en 

buurtgenoten zorgt ervoor dat je 

je thuis voelt in de omgeving waar 

je woont. Dat is wat we vaak van 

mensen horen.  

 

En wat goed contact is, is voor 

iedereen anders. Voor de een is dat 

naar elkaar zwaaien en een praatje 

op straat, voor de ander is dat samen 

iets doen of elkaar helpen als het 

nodig is.

www.woonwijze.nl

OOG
VOOR 
ELKAAR
FONDS

Wat is het bedrag dat u bij ons aanvraagt?  

(Graag begroting en/of offertes als bijlage toevoegen) 

 

Krijgt u ook financiële steun van anderen? 

o Nee 

o Ja, van  Bedrag €

 

Zijn er ook andere organisaties betrokken bij de organisatie? 

o Nee 

o Ja (graag naam, contactpersoon en telefoonnummer invullen) 

 

Toelichting 

Wilt u uw aanvraag nog nader toelichten? Alle informatie is welkom.  

U kunt uw toelichting hieronder invullen. 

 

Aantal bijlagen:

Plaats en datum:  

 

Handtekening:  

Aanvraagformulier

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar Woonwijze, Secretaris van Rooijstraat 17, 5261 EP Vught 



Buurtactiviteit

Woonwijze vindt het fijn als er goed burencontact is. We helpen 

en denken dan ook graag mee als u een buurtactiviteit wilt gaan 

organiseren. We doen graag iets extra’s en geven een steuntje in  

de rug als dat nodig en gewenst is.

Bijdrage

Ook financieel willen we een bescheiden bijdrage doen als uw 

buurtactiviteit de leefbaarheid in uw buurt en voor buurtgenoten 

vergroot. Voor de toekenning stellen we de volgende voorwaarden:

> Uw buurtactiviteit vindt in een van onze buurten plaats.

>  Met uw buurtactiviteit bereikt u zeker 10 buurtgenoten,  

woonachtig op tenminste vijf woonadressen.

>  De bijdrage wordt gebruikt voor de organisatie van de 

buurtactiviteit en niet voor versnapering, eten of drinken tijdens  

de buurtactiviteit.

>  Uw buurtactiviteit wordt niet op een andere wijze financieel 

ondersteund door Woonwijze.

> Onze bijdrage bedraagt maximaal 200 euro per half jaar.

Contact en aanvraag

Wilt u een buurtactiviteit gaan organiseren? Leuk! Zoals gezegd, 

we denken en helpen graag mee. Neemt u dan contact op met 

Gerdie Jans Rat, adviseur Participatie. U kunt haar bereiken via 

telefoonnummer (073) 656 23 82 of mailen: g.jansrat@woonwijze.nl.

Aanvraagformulier

Voorletter en achternaam:              dhr/mw

Straat:

Postcode en woonplaats:

(Mobiel) telefoonnummer:

E-mailadres:

 

Uw buurtactiviteit 

Wat wilt u gaan doen?

 

Waar wilt u iets organiseren?

 

Voor wie?

 

Hoe zijn bewoners van Woonwijze erbij betrokken?

 

Hoeveel deelnemers verwacht u?

 

Wanneer vindt uw buurtactiviteit plaats?

 

 

Direct aanvraag indienen >

U kunt direct een aanvraag indienen voor een 

bijdrage uit ons Oog voor Elkaar-budget.  

Vul dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.  

Wij nemen binnen twee weken met u contact op.

Z.o.z.


