Het leefbaarheidsbudget
Bewoners spelen zelf een belangrijke rol spelen bij het leefbaar houden van
hun buurt, wijk of stad. Maar Woonpartners Midden-Holland kan wel helpen!
De woningcorporatie stelt elk jaar een bedrag beschikbaar voor initiatieven op het vlak van
leefbaarheid. In deze folder leest u meer over de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen
voor het leefbaarheidsbudget.
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