
De Buurtbonus 

Verbetering, Verbinding en Versterking in de buurt 



De Buurtbonus 

• Ontstaan / achtergrond 

• Doel  

• Successen 

• Leefbaarheid 



Ontstaan van de Buurtbonus 

• Nieuw buurtteam, nieuwe vorm van leefbaarheid! 

• Eigen regie, huurders in hun kracht zetten en niet meer 

“pamperen” 

• De buurtbonus ontstond…. 



Doel 

• Eigen invloed op de buurt 

• Organiseren en verantwoordelijkheidsgevoel 

• Verbinding en versterken van de buurt 

• Vergroten van woonplezier met elkaar 

• Investeren in de toekomst 

 

 



Voorwaarden Buurtbonus 

• Maximaal 20 euro per huishouden 

• Handtekening van deelnemende/steunende huishoudens 

• Vooraf opgave van soort activiteit, doel en kostenindicatie 

• Vooraf goedkeuring door Wooncompagnie 

• Declaratie en betaling op basis van originele facturen 

• Huurders organiseren het zelf (evt met behulp van het 

Buurtteam) 

• En achteraf een geschreven verslag van een huurder met 

foto’s! 

• Akkoord voor het delen op Social Media 



Succes 1 

• Hoe ontstaat een succesvolle Buurtbonus? 

 

• Verbindingslunch Huys ten Oghe in samenwerking met 

gemeente en zorgorganisaties 

• Buurtbonus; Huys ten Oghe, activiteiten gedurende het 

jaar 

• Enquête woonplezier vooraf en achteraf 

 

 

 





Successen (vervolg) 

 

• Burg. De Moorstraat, diverse initiatieven 

• Welkomst BBQ nieuwbouw Beethovenlaan  

• Buurt BBQ’s in de straat 

• Bloembakken vullen bij een complex samen met de 

bewoners 

• Gereedschap/schoonmaakartikelen aanschaffen voor een 

complex 

 

 

 









Leefbaarheid 

Signalering achteruitgang leefbaarheid  

(via wijkschouw, shv-check, enquêtes, klachten, nieuwe 

huurders bezoeken, huurachterstanden, overlast) 

 

 

Flyeren, promoten Buurtbonus 

 

 

Speeddaten 



Speeddaten / Inzet Buurtbonus 

• Wordt ingezet in buurten waar 

aandacht nodig is  

• Huis-aan-huis achter-de-

voordeur-gesprekken 

• Buurtbonus onder de aandacht 

brengen 

• Sterke huurders naar voren 

krijgen 

 



Opbrengst / Bijvangst buurtbonus  

• Samen met buren organiseren! 

• Kennen en gekend worden 

• Plezier 

• Vriendschappen 

• Zorg voor elkaar 

• Elkaar makkelijker aanspreken 

• Vermindering overlast 

• Meer sociale controle 

• Goodwill richting de corporatie & informeel contact met de 

huurder 



Promotie Buurtbonus   

• Bezoek nieuwe huurders 

• Tijdens huisbezoeken 

• Facebook  

 

 



Vragen? 



Wat doen jullie in de praktijk? 



Bedankt! 


