
samen maken we de gevels in 
het centrum mooier en beter

Subsidieregeling gevelverbetering: wat betalen wij mee?

Wij willen graag een bruisend en aantrekkelijk centrum in Oss. 

Daarom helpen wij ondernemers en pandeigenaren in het cen-

trum de buitenkant van hun gebouw mooier en beter te maken. 

Wij betalen mee om een ontwerp voor een nieuw gevel te laten 

maken, voor de architect kosten en/of om de luifel te verwijderen. 

Wilt u weten wat wel en niet onder deze subsidie valt? Lees dan 

verder en neem contact met ons op. 

De stappen om te doorlopen.

• Uw pand valt binnen het gebied, zoals aangegeven op  

de kaart.

• De pandeigenaar doet een aanvraag bij de afdeling RO van 

de gemeente Oss. Het aanvraagformulier staat op www.oss.

n l /gevelverbetering. De subsidie mag u gebruiken voor de 

architect kosten, om een ontwerp te maken en/of een luifel 

te verwijderen.

• De aanvraag bestaat uit een tekening van de bestaande 

situatie, het schetsontwerp met uitleg over verbeteringen 

die u wilt en een offerte van de architect kosten. Het vormt 

een totaal voorstel van de gevelaanpak, inclusief reclame, 

rolluiken, materiaalgebruik, kleurgebruik, enzovoorts. 

• De architect is een geregistreerd architect.   

• U ontvangt van de gemeente 75% van de architect kosten, 

met een maximum van € 2.500. Bij hoekpanden is het 

maximum € 5.000. Voor een luifel verwijderen betalen 

we € 500. Wanneer u alleen de luifel verwijdert betalen 

wij de architect kosten tot max 500 euro Bij een aanvraag 

van één eigenaar voor drie of meer panden, betalen we 

maximaal € 1500.

• Wij toetsen uw aanvraag. De pandeigenaar ontvangt een 

beschikking. Zodra de gevel is aangepast ontvangt de 

gemeente graag bericht plus de rekening. Hierna maken we 

het subsidiebedrag over.

• U zorgt dat er gestart wordt met de gevelaanpassing binnen 

6 maanden nadat u de beschikking ontvangen heeft. En de 

aanpassing is gerealiseerd binnen een jaar.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met centrummanager Jack van Lieshout op  

06 – 53518157 / jackvanlieshout@centrummanagementoss.nl  

of stel uw vraag aan de gemeente en neem contact op met  

Erwin Bos van de afdeling RO, via telefoon 14 0412 of e-mail 

e.bos@oss.nl.
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