
 Het wijkbudget
Hoe zit dat?



Het wijkbudget, hoe zit dat?  
Elan Wonen stelt een wijkbudget beschikbaar aan alle wijken in ons woningbezit.  

Dit bedrag kunnen bewonerscommissies besteden aan activiteiten die de leefbaarheid 

in de buurt ten goede komen. Dat biedt u de kans actief na te denken over mogelijke 

 ver beteringen in uw wijk. Sterker nog, goede ideeën worden ook gerealiseerd!  

Het geld is bedoeld voor kleine projecten, die een duidelijk begin en eind hebben.  

Elk jaar stellen we per wijk een nieuw budget ter beschikking. 

Wat kunt u ermee?
Verbeteren van uw woonomgeving kan op allerlei manieren. Het wijkbudget kan dan ook voor heel 
wat projecten worden ingezet. Denk er goed over na en kom met zo veel mogelijk creatieve ideeën! 
Alle plannen zijn van harte welkom. Het is zonde om het budget niet te gebruiken. Wordt het geld 
niet benut? Dan gaat het niet mee naar volgend jaar. Dan staat weer een nieuw wijkbudget ter 
 beschikking. Opsparen kan dus niet, maar elk jaar één of meer leuke projecten realiseren wel!   

Een greep uit de mogelijkheden:
 Het trappenhuis een extra schilderbeurt geven.
 De straat opvrolijken met nieuwe bloembakken.
 De wijk gezellig maken en bankjes aanschaffen voor de algemene tuin.
 Bankjes of speeltoestellen voor in gezamenlijke binnentuin.

Hoe hoog is het wijkbudget?
De hoogte van het wijkbudget is afhankelijk van het aantal woningen dat een bewonerscommissie  
in haar wijk heeft. Per woning geeft Elan Wonen € 5,-.  

Een goed idee? Kom ermee!
Heeft u een goed idee dat wonen in uw wijk nog prettiger maakt? U kunt het hele jaar plannen  
indienen bij uw bewonerscommissie. De commissie bespreekt de ideeën vervolgens met Elan Wonen. 
Omdat ook de andere wijk bewoners het eens moeten zijn met het voorstel, maakt de commissie de 
plannen kenbaar aan de buurt. Om de meningen te peilen, kunnen de leden een  schriftelijke enquête 
houden of een bewonersavond organiseren. Als uw wijk geen bewonerscommissie heeft, maar u heeft 
wel een goed idee? Meld u dan gerust aan. Samen met u bekijken we hoe we de plannen kunnen 
verwezenlijken. U kunt uw idee ook delen via ons huurdersportaal mijn.elanwonen.nl of 
klantenservice@elanwonen.nl

Meer weten?
Heeft u nog vragen? Neem contact op met onze afdeling Sociaal Beheer: (023) 515 98 59.  
Of kijk op onze website: www.elanwonen.nl.

TIP: u kunt uw huurzaken online inzien en regelen via mijn.elanwonen.nl.
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