Dit formulier ingevuld sturen naar info@gemeentehw.nl. U
kunt het formulier ook per post sturen naar Gemeente
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland
t.a.v. team Omgeving
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
14 0186 of info@gemeentehw.nl.

AANVRAAG SUBSIDIE ONDERHOUD GEMEENTELIJKE MONUMENT
Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend en worden voor een kalenderjaar verleend. Indien
werkzaamheden al gestart of afgerond zijn wordt er geen subsidie verleend.
Aanvrager
Naam

Man

Vrouw

Adres monument (straatnaam en nummer)
Postcode en plaats
Monumentennummer
Correspondentieadres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (overdag)
E-mailadres
IBAN nummer (kopie bijsluiten)

Onderhoudswerkzaamheden
Wat voor onderhoud gaat u
uitvoeren?

In welk jaar gaat u het
onderhoud uitvoeren?
Laadt u het werk door een
specialist uitvoeren?

Ja

Nee

Hoe hoog zijn de kosten van de
onderhoudswerkzaamheden?
Laat u het werk uitvoeren door
een specialist? Voeg de offerte
bij als bijlage bij uw aanvraag.
Gaat u het werk zelf uitvoeren?
Stuur dan een begroting mee
van de materiaalkosten die u
denkt te maken.
Datum/data waarop de
activiteit(en) zal (zullen)
plaatsvinden.
Hoeveel subsidie vraagt u aan?
In principe subsidiëren wij 50%
van de totale kosten met een
maximum van € 1.500,00. U
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kunt deze subsidie elk jaar
aanvragen.
U gaat mogelijk groot
onderhoud uitvoeren en u heeft
daarom hoge kosten. Daarom
kunt er voor kiezen om een
aanvraag te doen voor 50% van
de kosten met en maximum van
€ 4.500,00. Als u hiervoor kiest
komt u pas na 3 kalenderjaren
weer in aanmerking voor een
nieuwe subsidie.

Bijlagen behorend bij de aanvraag



Een offerte indien de werkzaamheden door een specialist worden uitgevoerd of een begroting van de
materiaalkosten.
Een duidelijke leesbare kopie van de meest recente bankpas van de IBAN rekening waarop de subsidie op
dient te worden uitgekeerd.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en in te staan voor de inhoud van de
bijlagen. Ook verklaar ik bekend te zijn met de subsidievoorwaarden/-criteria zoals die zijn verbonden aan de
subsidieverstrekking en zoals vermeld in de:
 Algemene wet bestuursrecht;

De Monumentensubsidieverordening 2020 gemeente Hoeksche Waard.

De aanvrager,
Datum:
Plaats:
Naam:
Organisatie indien van toepassing:
Functie indien van toepassing:
Handtekening:
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