
Voorbeelden eerdere aanvragen
Alleen tastbare ideeën ontvangen een bijdrage uit het Wensfonds. 
Voorbeelden daarvan zijn: 
●	 zitbankje
●	 extra verlichting
●	 plaatsen van een plantenbak
●	 plaatsen	van	een	fietsenrek

Eigenlijk alle tastbare ideeën die het woonplezier verhogen.
Tablis Wonen, gewoon plezierig, helder en betrokken!

Zuiderzeestraat 210 
Sliedrecht
T (0184) 44 48 44 
E info@tabliswonen.nl  
www.tabliswonen.nl

Wensfonds
Voor plezierig wonen!



Plezierig	wonen,	dat	vinden	wij	allemaal	belangrijk!	Een	fi	jn	
huis in een prettige omgeving voor de bewoners van onze 
woningen. Wij investeren graag in de leefbaarheid in en om 
eengezinswoningen,	 fl	ats,	 appartementen,	 in	 straten	 en	
wijken. Daarom nodigen we bewoners uit hun goede ideeën 
voor het verbeteren van de woonomgeving met ons te 
delen. Want de beste ideeën komen van de bewoners! Met 
het Wensfonds van Tablis Wonen kunnen goede tastbare 
ideeën van betrokken huurders werkelijkheid worden.

Hoe werkt het Wensfonds?
Tablis Wonen draagt per idee maximaal € 1.000 bij. Het idee met (korte) 
onderbouwing levert u bij ons in. De wooncoaches van Tablis Wonen 
beoordelen dan de aanvraag. Als het nodig is nodigen wij de huurder(s), 
die het idee hebben ingeleverd, uit voor een mondelinge toelichting. 
Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

Voor wie is het wensfonds?
Het Wensfonds is er voor alle huurders van Tablis Wonen, in Sliedrecht 
en Molenlanden. 

Positieve bijdrage leefbaarheid
Het is belangrijk dat het idee een positieve bijdrage levert aan de 
leefbaarheid	 in	 en	 om	 eengezinswoningen,	 fl	ats,	 appartementen,	 in	
straten en wijken. Onze wooncoaches toetsen alle aanvragen daarop. 

Belangrijk bij een aanvraag voor het Wensfonds
Als u een aanvraag doet voor het Wensfonds zijn de volgende punten 
belangrijk:
●	 omschrijf het idee en vermeld op welke manier het idee bijdraagt 

aan de leefbaarheid;
●	 de voorziening is blijvend en tastbaar;
●	 informeer ons welke bewoners bij het idee zijn betrokken. Het is 

belangrijk dat meerdere bewoners enthousiast zijn over het idee;
●	 vermeld de kosten van de realisatie van het idee;
●	 vermeld de contactpersoon;
●	 lever de aanvraag schriftelijk in bij Tablis Wonen, Zuiderzeestraat 210,

Sliedrecht (info@tabliswonen.nl)


