sociaal

wonen

Aanvraagformulier voor SUW-leefbaarheidsbudget
U wilt als SUW-huurder met uw initiatief graag in aanmerking komen voor een bijdrage uit het SUW-leefbaarheidsbudget.
Het leefbaarheidsbudget is bedoeld voor initiatieven die uw directe woonomgeving verbeteren en onderlinge contacten
tussen huurders stimuleren. We vinden het belangrijk dat meerdere huurders van de SUW betrokken zijn bij uw plan of
idee. Waarom moet u dit formulier invullen? Hierdoor worden voor u en ons het doel en resultaat van uw plan of idee
duidelijk.
Om te kunnen beoordelen of wij uw aanvraag kunnen honoreren, hebben wij een aantal gegevens nodig.
Aanvrager
Naam

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Beschrijving buurtidee
Wat is uw idee

:

Wat is het doel

:

Voor wie of voor welke
buurt is het

:

Wanneer vindt het plaats :
Leefbaarheid van de buurt
Hoe draagt uw idee bij aan het verbeteren van de leefbaarheid van de buurt?
bijdrage schone/nette woonomgeving,
bijdrage aan veilige leefomgeving,
anders, namelijk

:

Welke buurtbewoners zijn betrokken?
Bijdrage
Wat zijn de totale kosten van uw idee? €
Wat is uw eigen bijdrage in uren, middelen of geld? €

of anders

Welke bijdrage in uren, middelen of geld vraagt u aan de SUW €

of anders

Wat is het IBAN-nummer waarop een bijdrage gestort kan worden?
Ten name van

:

Bijlage
Uw aanvraag wordt binnen vier weken

Als bijlage stuurt u mee:

beoordeeld. Over de uitkomst ontvangt

een begroting
anders, namelijk

:

u schriftelijk bericht.
U kunt dit formulier en de bijlage(n) bij

Als verantwoording van het project levert u bij ons aan:

Uithuizen), naar de SUW toesturen

een factuur
anders, namelijk

de SUW inleveren (Stationsplein 10 in

:

(Postbus 84, 9980 AB Uithuizen) of het
formulier en de bijlage(n) ingescand

Datum aanvraag

:

mailen naar info@suwuithuizen.nl.
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