
ProWonen ondersteunt 
uw initiatief



Organiseert uw vereniging een bijzondere activiteit? Wilt u met de buurtvereniging een 

gezamenlijke barbecue houden? Houdt uw vereniging een evenement in ons werkgebied 

dat voor een breed publiek toegankelijk is? Heeft uw activiteit of evenement te maken 

met kunst, cultuur, sport of muziek? Of wilt u in uw buurt iets op touw zetten om de leef-

baarheid te verbeteren? Misschien komt u wel in aanmerking voor ondersteuning. In deze 

folder leest u er alles over. 

ProWonen ondersteunt 
uw initiatief



Alert op leefbaarheid
Wij zijn er niet alleen voor het bouwen of onderhouden van woningen. We zijn er juist ook voor de leefbaarheid en 

omgeving. We hebben aandacht voor de buurt of het dorp. Maar wat maakt een omgeving leefbaar? Dat kunnen 

verschillende dingen zijn. Denk maar eens aan een voorstelling van de plaatselijke muziekvereniging, een voet-

baltoernooi voor de jeugd in de sporthal in uw buurt of een vrij te bezoeken kunstmarkt. Allemaal activiteiten 

waar u als (buurt)bewoner aan mee kunt doen of die u kunt bezoeken. Wij vinden dat een actief verenigingsleven 

bijdraagt aan een leefbaar dorp. Ook het houden van een buurtfeest maakt een buurt voor bewoners leefbaar. Of 

het plaatsen van een bankje in het park of een memobord in een gemeenschappelijke ruimte. Want niet alleen 

een prettig huis maakt een omgeving prettig leefbaar. Daarom hebben wij twee fondsen waaruit wij een initiatief 

of idee van u kunnen ondersteunen.

Lokale Ondersteuning
Met Lokale Ondersteuning ondersteunen wij activiteiten en evenementen die gericht zijn op een kern in ons 

werkgebied. Een activiteit is niet specifiek voor een buurt georganiseerd, maar juist voor bewoners in een dorp 

of hele wijk. Daarmee wordt de onderlinge verbondenheid in een kern bevorderd en versterkt. En dat draagt 

weer bij aan prettig wonen. Het gaat om een initiatief dat voor een breed publiek toegankelijk is. Het evenement 

is kortlopend of eenmalig en de organisatie heeft geen commerciële doelstelling. Aanvragen van organisaties, 

verenigingen of instellingen die uitsluitend actief zijn in ons werkgebied komen in aanmerking voor Lokale 

Ondersteuning. 

Buurtsupport
Buurtsupport is bedoeld voor activiteiten en initiatieven die specifiek in en om woningen, woongebouwen of in 

een buurt gehouden worden. Een activiteit bevordert de sociale samenhang in een straat, buurt of complex. 

Maar Buurtsupport gaat verder. Het opruimen van een vervuilde woning of het helpen van bewoners die een flink 

probleem en geen sociaal vangnet hebben. Dit zijn een paar voorbeelden die ook belangrijk zijn voor de leef-

baarheid en waarvoor Buurtsupport bedoeld is.

Tegenprestatie
Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden? Dan ondersteunen wij uw activiteit, evenement of initiatief graag met 

een financiële bijdrage. We vragen dan om een tegenprestatie op maat. We willen wel een vlag van ProWonen 

ophangen of ons logo plaatsen, maar we willen vooral graag dat onze klanten echt iets hebben aan onze financiële 

ondersteuning. Met vrijkaartjes bijvoorbeeld. Zo wordt voor onze klanten zichtbaar en misschien zelfs tastbaar 

wat wij ondersteunen. 
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Werkwijze

Lokale Ondersteuning
Een aanvraag voor Lokale Ondersteuning kan elk moment ingestuurd worden. De communicatiemedewerker 

toetst vier keer per jaar in  maart, juni, september en december de aanvragen. Daarom is het belangrijk dat uw 

aanvraag ruim voordat de activiteit begint bij ons binnen is. Voor Lokale Ondersteuning hebben wij geen apart 

aanvraagformulier. U stuurt hiervoor een mail naar leefbaarheid@prowonen.nl. Vermeld de omschrijving van 

de activiteit, waar en wanneer deze plaatsvindt, wat de kosten van de activiteit ongeveer zijn en hoe u bezoekers 

wilt trekken. 

Buurtsupport
Wilt u een activiteit, initiatief of evenement in uw directe buurt organiseren? Stuur dan een aanvraag naar de 

woonconsulent in uw woonwinkel. Voor Buurtsupport is wel een aanvraagformulier beschikbaar. U kunt het 

formulier opvragen bij de woonconsulent of downloaden van onze site: www.prowonen.nl. Aanvragen voor 

Buurtsupport kunnen elk moment ingestuurd worden. Het liefst ontvangen wij de informatie ruim voordat de 

activiteit plaatsvindt. De woonconsulent toetst vier keer per jaar de aanvragen: in maart, juni september en 

december. 
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Woonwinkel Borculo
Voorstad 4

Telefoon (0575) 43 85 60

E-mail borculo@prowonen.nl

Woonwinkel Eibergen
Nieuwstraat 4

Telefoon (0545) 46 34 50

E-mail eibergen@prowonen.nl

Woonwinkel Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 9a

Telefoon (0544) 39 48 00

E-mail hengelo@prowonen.nl

Woonwinkel Lichtenvoorde
Patronaatsstraat 1a

Telefoon (0544) 39 48 00

E-mail lichtenvoorde@prowonen.nl

Woonwinkel Neede
Hofmaat 2

Telefoon (0545) 46 34 50

E-mail neede@prowonen.nl

 

Woonwinkel Ruurlo
Kerkplein 20

Telefoon (0575) 43 85 60

E-mail ruurlo@prowonen.nl

Woonwinkel Vorden
Raadhuisstraat 5

Telefoon (0575) 43 85 60

E-mail vorden@prowonen.nl

Woonwinkel Zelhem
Stationsstraat 6-8

Telefoon (0544) 39 48 00

E-mail zelhem@prowonen.nl

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder vragen over Lokale ondersteuning? 

Neem dan contact op met team Communicatie. Het telefoonnummer is 

(0545) 25 16 69. Heeft u vragen over Buurtsupport, neem dan contact op 

met een van onze woonwinkels.

Woonwinkels Colofon

Deze brochure is een uitgave 

van ProWonen

Aan de inhoud van deze 

brochure kunnen geen rechten 

worden ontleend.

Vormgeving

Rob van der Loos Ontwerper, 

Lichtenvoorde

Fotografie

Hans Prinsen, Varsseveld

Druk

Drukkerij Maarse bv, Eibergen

Januari 2011

www.prowonen.nl



ProWonen heeft meer dan achtduizend 

woningen, garages en bedrijfsruimten in 

de Achterhoek. U vindt ons in acht grote en 

zeventien kleine kernen van de gemeenten 

Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre. 

Wij werken samen met al onze partners 

aan blije klanten, passende woningen, zo 

lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, 

een prettige omgeving en duurzaamheid.

Uw waardering, 
onze dienstverlening
Door zoveel mogelijk 

keuzes te maken 
die passen bij uw 

wensen, werken wij 
elke dag aan het 

verbeteren van onze 
dienstverlening.

Uw woning, 
onze kennis

U bepaalt zelf hoe u 
woont. Maar ook hoe 
lang u er blijft wonen. 

Wij hebben hier de 
juiste woningen voor. 
Niet alleen voor nu, 
maar ook voor later.

uw toekomst,
onze zorg

U wilt zo lang moge-
lijk zelfstandig wonen. 

Ook als u later zorg 
nodig heeft. Samen 
met onze zorg- en 

welzijnpartners 
helpen wij u hierbij.

Uw omgeving, 
onze uitdaging
U woont prettig. 

En u voelt zich veilig 
in uw eigen buurt. 

Samen met u en onze 
partners werken wij 

daar aan.

Uw energie, 
onze bijdrage

Wij hebben oog 
voor een duurzame 
toekomst. Samen 

met u en onze bouw-
partners investeren 

we hierin.

Blije 
klant

Passende
woning

Blijven 
wonen

Prettige
woonomgeving

Duurzaamheid

www.prowonen.nl


