
AANVRAAGFORMULIER 3.0 

subsidie(s) 

 

“Aanpak Verbetering Vastgoed Hoogstraat Schiedam” 

 
 

Datum ontvangst :  _______________  
 

Registratienummer :  _______________   

(in te vullen door gemeente) 
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 1. Persoonlijke gegevens van de aanvrager/eigenaar. 
 

О Natuurlijk persoon 

Naam,voorletters   : _______________  M/V 

Adres     : _______________  nr: _______ 

Woonplaats    : _______________  Postcode: _______ 

Telefoon    : _______________  mobiel: _________ 

e-mailadres    : _______________  

Bank-/Gironummer   : _______________  

О Rechtspersoon 
Naam rechtspersoon   : _______________  

Kamer van Koophandelnummer : _______________  

BTW-nr    : _______________  

 

О  eigenaar  О huurder /ondernemer 

 

 

Indien Vereniging van Eigenaren volgende gegevens invullen: 

 

Naam VvE    : _______________  

Adres     : _______________   nr:_________ 

Plaats     : _______________  Postcode: _________ 

Bestuurder    : _______________    

 

Indien huurder/ondernemer onderstaande invullen: 

 

Naam verhuurder   : _______________    

Adres     : _______________   nr: _________ 

Plaats     : _______________  Postcode:__________ 

Telefoon    : _______________               mobiel:___________ 

e-mailadres    : _______________  

 

2. Lokale en kadastrale aanduiding van het pand waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 

 

Adres     : _______________   nr. _________ 

Plaats     : _______________  Postcode: __________ 

Kadastraal bekend gemeente : _______________  

Sectie letter    : _______________   nr (s):_________ 

Bouwjaar    : _______________  
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3.  Omschrijving van de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 
 

Welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd? Kosten 

О Integrale aanpak van de voorgevel: inclusief schilderen houtwerk van de gevel in 

door de commissie Welstand en Monumenten goedgekeurde kleuren; winkelpui 

vervangen of aanpassen: 

 

 

€ ___________ 

О Kosten voor het maken van een kwaliteitsplan, inclusief ontwerp door een architect, 

kosten constructeur e.d.: 

 

 

€___________ 

О Het terugplaatsen of restaureren van authentieke gevelelementen: 

 
 

€ ___________ 

О Het maken van een eigen opgang tot de woning boven een winkel: 

 
 

€ ___________ 

О Het maken van een of meerdere woningen boven of in een winkel: 

 
 

€ ___________ 

О Het samenvoegen van twee of meerdere panden: 

 
 

€ ___________ 

О Het verwijderen van de aanwezige reclame: 

 
 

€ ___________ 

О Het aanbrengen van passende reclame conform richtlijnen als vastgesteld in de Nota 

A&W: 

 

 

€ ___________ 

О Het verwijderen van een dicht rolluik: 

 
 

€ ___________ 

О Het aanbrengen van een rolluik conform de richtlijnen als vastgesteld in de nota 

A&W: 

 

 

€ ___________ 

О Het verwijderen van een luifel: 

 
€ ___________ 

О Het uitvoeren van een bouwkundig akoestisch onderzoek: 

 
€ ___________ 

О Het uitvoeren van werkzaamheden zoals genoemd in het bouwkundig akoestisch 

onderzoek: 
 

€ ___________ 

   

О Overige werkzaamheden aan het casco (SVN lening): 

 
 

€ ___________ 

  

subtotaal 

 

€ ___________ 

  

BTW 

 

 

€ ___________ 

 Totaal incl BTW  
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4.  Overige vragen. 

 

Wanneer zal met de werkzaamheden worden gestart ?  _______________  

 

Wanneer zullen de werkzaamheden zijn voltooid ? _______________  

 

Is voor de uit te voeren werkzaamheden c.q. aanpassingen een bouwvergunning  aangevraagd ?  

        ja / nee  

 

Is voor de uit te voeren werkzaamheden c.q. aanpassingen een Monumentenvergunning aangevraagd ?  

        ja / nee 

 

Heeft u op grond van deze of een andere subsidieregeling eerder subsidie  

aangevraagd ?          ja / nee  

Zo ja, waarvoor ? _______________  

 

Wordt/is een laagrentende lening bij SVN/NRF aangevraagd?     ja / nee 

 

 

Naam architect : _________________  

Adres   : _________________   nr: ________________ 

Plaats   : _________________  postcode: ________________ 

 

Naam aannemer : _________________ 

Adres   : _________________   nr: ________________ 

Plaats   : _________________  postcode: ________________ 
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5. Bijlagen  
Uw subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van:  

-  een schriftelijk bewijs dat u de eigenaar of huurder van het pand bent door middel van een 

authentiek afschrift van de het eigendomsbewijs of de huurovereenkomst;  

-  een gespecificeerde begroting van de kosten van de werkzaamheden waarbij in ieder geval de 

loon- en materiaalkosten en eventuele ontwerpkosten  per voorziening gespecificeerd moeten 

worden;  

-  een gedetailleerde werkomschrijving of bestek van het plan;  

-  tekeningen (schaal 1 : 100) van zowel de bestaande als de te realiseren nieuwe toestand van de 

gevel en een foto van de bestaande gevel.  

 

6. Verplichtingen (zoals genoemd in artikel 10 lid 4) 

- De eigenaar van een pand dient zich in te spannen om de winkelruimte te verhuren. Indien dit, na 

6 maanden na gereedkomen van de werkzaamheden, nog niet is gelukt, dient de eigenaar de 

winkelruimte tegen een vergoeding van ten hoogste de variabele kosten beschikbaar te stellen 

voor van gemeentewege geaccordeerde  initiatieven voor een tijdelijke invulling gedurende de 

periode van leegstand. Bij het niet voldoen aan deze verplichting kan het college gedurende de 

periode van zes maanden tot vijf jaar na gereedkoming van de werkzaamheden tot 50% van het 

subsidiebedrag terugvorderen.  

- Indien de aanvrager besluit om geen werkzaamheden, genoemd in het bouwkundig akoestisch 

onder zoek uit te voeren, dient de aanvrager 20% van de kosten zelf te betalen. 

 

 

7.  Ondertekening  

 

 

Plaats : _______________________________________  

 

Datum : _______________________________________ 

 

Handtekening aanvrager : _________________________________ 

 

 

    Ter informatie :   
- subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor gevelverbetering van panden die in het plangebied zijn gesitueerd 

en voor zover deze gevelverbetering voldoet aan de criteria van en in overeenstemming is met de Nota 

Architectuur & Welstand;  

- subsidie voor gevelverbetering wordt alleen verstrekt als ook het achterstallig onderhoud wordt 

weggewerkt. 

- subsidie wordt alleen verleend indien voor de uit te voeren werkzaamheden vereiste vergunningen en 

toestemmingen zijn verleend ; 

- subsidie-aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en voor zover het gemeentelijk budget 

toereikend is; 

- met de werkzaamheden mag niet eerder worden begonnen dan nadat op de subsidie-aanvraag is beslist.  


