HEB JIJ HÉT IDEE
OM SAMEN MET JE BUREN HET WOONGELUK
IN JOUW BUURT TE VERGROTEN?

Leven in een prettige buurt, een gezellige wijk, waar je het echt naar je zin hebt en waarop
je trots bent… Dat wil toch iedereen? Heb je dat allemaal al? Geweldig! Maar misschien
kan het nóg beter.

WONEN IN EEN LEUKE STRAAT,
WAAR JE FIJN CONTACT HEBT
MET JE BUREN...
WAT IS BUURTGELUK
Met BUURTGELUK willen we jou en andere huurders van De Veste stimuleren om met elkaar
ideeën en initiatieven te bedenken die jullie woongeluk blijvend vergroten. Naast een flinke portie
positieve energie is voor de uitvoering van zulke ideeën natuurlijk geld nodig. Als jullie idee of
initiatief blijvend bijdraagt aan het woongeluk in jullie buurt, geven wij vanuit BUURTGELUK dat
financiële steuntje in de rug. Zodat jullie samen aan de slag kunnen om het te realiseren. Jullie
staan daarbij zelf aan het roer.

WAAR KUN JE DAN AAN DENKEN?
Het is de bedoeling dat het idee blijvend bijdraagt aan het woongeluk in jullie buurt. Niet iets
eenmaligs als een straatbarbecue, een buurtfeest of een speelmiddag voor kinderen. Maar wél
bijvoorbeeld het oprichten van een buurtcommissie, een centrale ontmoetingsplek met leuke
bankjes, een gezamenlijke moestuin of een buurtspeeltuin. Bedenk vooral hoe je de contacten in
de buurt kunt verbeteren. Hoe zorg je ervoor dat mensen elkaar vaker zien, spreken en samen iets
ondernemen? Kortom, alles om te komen tot een betere, fijnere, mooiere leefomgeving voor jou en
alle mensen om je heen.

HEB JIJ HÉT IDEE?
Heb jij hét idee? Betrek er dan zoveel mogelijk mensen uit je buurt bij en werk het initiatief samen
uit. Denk daarbij aan hoeveel tijd en geld het kost. Heb je hulp nodig? Neem dan gerust contact op
met je wijkconsulent. Hij of zij helpt je graag. Deel je idee met ons via www.veste.nl/buurtgeluk.
Onze wijkconsulent neemt dan contact met je op om het idee te bespreken. Een commissie beoordeelt daarna of het initiatief aan alle voorwaarden voldoet. En wordt het idee goedgekeurd? Dan
kunnen jullie met elkaar aan de slag om het uit te voeren.

WAAROM BUURTGELUK?
Omdat we willen bouwen aan een duurzame en bewuste samenleving met liefde voor de medemens. Een trotse samenleving ook, waarin iedereen in zijn of haar kracht staat en zo een zo groot
mogelijke, positieve bijdrage kan leveren aan het eigen geluk en dat van anderen. Dat is onze
droom, de reden waarom we iedere ochtend ons bed uit komen en waarom we doen wat we doen.
Daarom hebben we BUURTGELUK in het leven geroepen.
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