
Bijlage 3:
Aanvraagformulier subsidie beschermde gemeentelijke monumenten

1. Gegevens aanvrager
Initialen en achternaam
Burgerservicenummer (BSN)
Adres
Postcode Woonplaats
Telefoonnummer Mobiel nummer
E-mail
Namens bedrijf/stichting
KvK-nummer
Contactpersoon

Q man 0 vrouw

2. Monument
Monumentnummer
Adres
Postcode Plaats

3. Werkzaamheden
Geef een korte omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden

Wat is de geplande startdatum
Wat is de geplande opleverdatum
Wat zijn de totale kosten van de voorgenomen werkzaamheden
Heeft u eerder subsidie ontvangen voor de nu beoogde onderdelen/werkzaamheden
0 nee Oja datum

Worden de instandhoudingskosten door een verzekering gedekt 0 ja 0 nee

4. Omgevingsvergunning
Is er een omgevingsvergunning nodig om de voorgenomen werkzaamheden te kunnen
uitvoeren?

Onee Oja Qonbekend
Zo nee, ga door naar vraag 5-A
Zo ja, is de vergunning aangevraagd en verleend?
Onee Qja
Zo ja, vermeld hier datum en nummer van de vergunning en ga door naar vraag Sb

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Postbus 298
2200 AG Noordwijk

T (071) 36 60 000
F (071) 36 20 021
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5. Checklist bijlagen
Kruis onder aan welke bijiagen bij de aanvraag zijn gevoegd
5a. geen omgevingsvergunning nodig

o een recent (< 3 jaar) bouwkundig inspectierapport van de Monumentenwacht Zuid-Holland
(of gelijkwaardig);

o een werkomschrijving c.q. bestek;
o een actuele offerte van het bedrijf dat of de bedrijven die de
instandhoudingswerkzaamheden zal/zullen uitvoeren, die is gespecificeerd naar activiteit, uren
en materialen of - in geval van zelfwerkzaamheid - een begroting van de benodigde
materialen;
o foto's van de huidige toestand;

o overige bijlage(n):

5b. wel een omgevingsvergunning nodig

o een recent (< 3 jaar) bouwkundig inspectierapport van de Monumentenwacht Zuid-Holland
(of gelijkwaardig);

o een werkomschrijving c.q. bestek;
o een actuele begroting die is gespecificeerd naar activiteit, uren en materialen;
o een actuele offerte van het bedrijf dat of de bedrijven die de
instandhoudingswerkzaamheden zal/zullen uitvoeren, die is gespecificeerd naar activiteit, uren
en materialen of - in geval van zelfwerkzaamheid - een begroting van de benodigde
materialen;
o (detail)tekeningen van de bestaande en nieuwe toestand;
o foto's van de bestaande toestand en van de directe omgeving van het monument;

o overige bijlage(n):

6. Ondertekening
Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Datum

Handtekening

7. Indienen
Het formulier met de bijiagen kunt u per post versturen naar de gemeente Noordwijk:

Gemeente Noordwijk
Postbus 298
2200 AG Noordwijk

U kunt het formulier en de bijiagen ook scannen en mailen naar:
monumenten@noordwijk.nl
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