AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE
Algemene Subsidieverordening
Stedelijke Vernieuwing Kampen
1. gegevens aanvrager
naam : ....................................................................................................................

□ dhr. □ mevr.

adres : ...................................................................................................................................................
postcode en woonplaats : .....................................................................................................................
telefoonnummer : .................................................................................................................................
bankrekeningnummer : .........................................................................................................................
E-mailadres :………………….…………………………………………………………………(niet verplicht)
eigenaar :
bewoner :

□ ja
□ ja
□ ja

□ nee
□ nee
□ nee

huurder :
inschrijfnummer Kamer van Koophandel: .................................................................................................
2. gegevens pand
adres : ..................................................................................................................................................
postcode en woonplaats : ....................................................................................................................

3. doel subsidie

□
□

restauratie van een gemeentelijk monument;
het aanbrengen van een doorzichtig rolluik of pantserglas binnen de grenzen van het
beschermd stadsgezicht;

□

restauratie van cultuurhistorisch waardevolle winkelpuien en het op cultuurhistorisch
verantwoorde wijze wijzigen van winkelpuien binnen de grenzen van het beschermd
stadsgezicht;

□
□
□

restauratie/onderhoud van muurreclames;
vernieuwen of herstellen van een rieten dak;
“wie ’t kleine niet eert…”.

Korte omschrijving werkzaamheden: .......................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Wat is de geraamde uitvoeringsduur van de werkzaamheden: ...............................................................
...................................................................................................................................................................
Is er al een aanvang met de werkzaamheden gemaakt: □ ja, startdatum: ................einddatum: ..........

□ nee, startdatum: .............einddatum:............
Is in een periode van vijftien jaar voorafgaand aan
deze aanvraag voor dezelfde werkzaamheden

□ nee

subsidie verleend:

□ ja

Is in een periode van drie jaar voorafgaand aan
deze aanvraag ten aanzien van betreffend pand

□ nee

subsidie verleend:

□ ja

Kunnen de kosten van de werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk worden bestreden uit de vergoeding van

□ nee

enige verzekering:

□ ja

4. ondertekening
plaats: ..............................................................................
datum:...............................................................................
handtekening: ..................................................................

U kunt dit formulier sturen aan:

Gemeente Kampen
Team Ontwerp en Inrichting
Postbus 5009
8260 GA Kampen

5. bijlagen (aankruisen welke bijlagen zijn bijgevoegd)

Algemeen (ALTIJD VERPLICHT):

□ gespecificeerde begroting van de kosten.
Bij restauratie van een gemeentelijk monument:

□ een bouwtechnisch rapport;
□ een rapport waaruit blijkt op welke wijze de cultuurhistorische waardevolle elementen bij het treffen
van de voorzieningen behouden en/of hersteld zullen worden;

□ een bewijs van eigendom door middel van een authentiek afschrift van de koopakte en een
gewaarmerkt recent uittreksel uit de kadastrale legger, voor zover van toepassing een afschrift van de
akte van splitsing, voor zover van toepassing een verklaring van de Vereniging van eigenaren welke
bouwdelen gemeenschappelijk dan wel niet gemeenschappelijk zijn;
□ tekeningen van zowel de bestaande toestand als de te realiseren toestand, de plattegronden,
dwars- en langsdoorsneden, de gevels met de belendingen en de plaatselijke situatie;

□ een gedetailleerde werkomschrijving of bestek;
□ de naam en het adres van de aannemer;
□ een onderhoudsplan.
Bij rolluiken:

□ een tekening/foto waarop het aan te brengen rolluik staat aangegeven;
□ een begroting van kosten van een gesloten rolluik.
Bij restauratie van cultuurhistorisch waardevolle winkelpuien en het op cultuurhistorisch verantwoorde
wijze wijzigen van winkelpuien:

□ tekeningen van zowel de bestaande toestand als de te realiseren toestand, de plattegronden,
dwars- en langsdoorsneden, de gevels met de belendingen en de plaatselijke situatie;

□ een gedetailleerde werkomschrijving of bestek;
□ de naam en het adres van de aannemer.
Bij restauratie/onderhoud muurreclames:

□ een ontwerp van het restauratieplan.
Bij “wie ’t kleine niet eert…”:

□ omschrijving van de werkzaamheden/tekening van de uit te voeren werkzaamheden.
Uw aanvraag kunt u indienen in de periode van 1 januari tot 1 april. In hetzelfde kalenderjaar, van 1
april tot 1 juli zullen wij een besluit nemen over uw aanvraag.
Voor het aanvragen van subsidie voor het realiseren van woningen in de binnenstad geldt een
uitzondering. Subsidieaanvragen volgens deze regeling kunt u het hele jaar indienen.

