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Subsidieaanvraag onderhouds- of restauratie-
werkzaamheden gemeentelijke monumenten 
 
Eigenaren van gemeentelijke monumenten komen in aanmerking voor subsidie voor onderhouds- of 
restauratiewerkzaamheden. De gemeente Nissewaard heeft in de Subsidieregeling gemeentelijke 
monumenten Nissewaard vastgelegd onder welke voorwaarden subsidie aangevraagd kan worden. 
Het is raadzaam deze regeling door te nemen voor u subsidie aanvraagt. 
 
 
1. Gegevens eigenaar  

 
Naam en voorletter    ____________________________________________ 
     
Adres     ____________________________________________ 
 
Postcode  en plaats     ____________________________________________ 
 
Telefoonnummer     ____________________________________________ 
 
E-mailadres      ____________________________________________ 
 
Bent u juridisch eigenaar van het pand?    
 ja*    nee 
 
Bent u beperkt gerechtigde van het pand?   
 ja*    nee 
 
2. Gegevens gemeentelijk monument waarvoor subsidie wordt aangevraagd 
 
Adres       ____________________________________________ 
 
Postcode  en woon plaats    ____________________________________________ 
 
Kadastraal perceel     ____________________________________________ 
 
 
3. Gegevens restauratie 
 
Voor welke van de volgende werkzaamheden vraagt u subsidie aan (aankruisen wat van toepassing 
is). 
 
Fundering 
  Het verbeteren of vernieuwen van fundering op staal. 
     Het verbeteren of vernieuwen van fundering op palen. 
 
Eenvoudig gemetselde gevels 
 Het herstellen van halfsteensmetselwerk voor gebouwen zonder woonfunctie. 
 Het herstellen van halfsteensmetselwerk met binnenwand en isolatie. 
  Het herstellen van 2 x halfsteensmetselwerk. 
 Het herstellen van steensmetselwerk. 
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Houten gevels 
 Het herstellen van houten gevels van gebouwen zonder woonfunctie. 
 Het herstellen van houten gevels met binnenwerk en isolatie. 
 
Siermetselwerk als uitgemetselde sleuven, muizetanden, rollagen, strekken, hanekammen en 
vlechtingen 
 Het herstellen van halfsteensmetselwerk met binnenwand en isolatie. 
 Het herstellen van 2 x halfsteensmetselwerk. 
 Het herstellen van steensmetselwerk. 
 
Kozijnen 
 Het herstellen of vernieuwen van houten kozijnen. 
 
Rieten dak 
 Het herstellen of vernieuwen van de dakbedekking. 
 Het herstellen van de rieten kapconstructie met bedekking, te weten onderconstructies, 

rietlatten en dakbedekking. 
 
Pannendak 
 Het herstellen of vernieuwen van een pannendakbedekking, te weten dakbedekking en 

panlatten. 
 Het herstellen van de kapconstructie met bedekking, te weten onderconstructies, dakbeschot, 

panlatten en dakbedekking. 
 
Goten 
 Het herstellen of vernieuwen van baddinggoten. 
 Het herstellen of vernieuwen van bakgoten met gootklossen en betimmering. 
 
Voegwerk 
 Het herstellen of vernieuwen van eenvoudig voegwerk indien dit geen deel uitmaakt van een 

gesubsidieerd herstel van de gevels. 
 Het herstellen of vernieuwen van snij- of geknipt voegwerk indien dit op historische gronden van 

het betreffend gebouw deel uitmaakt. 
 
Hoofddraagconstructie 
 Het herstellen of vernieuwen van de hoofddraagconstructie indien het herstel van essentieel 

belang is voor het behoud van het pand. 
 
Monumentale elementen 
 Het herstellen of vernieuwen van monumentale elementen, zoals hekwerken, schoorstenen, en 

dergelijke, welke zijn opgenomen in de redengevende beschrijving van het monument in de het 
gemeentelijk erfgoedregister. 

 
Noodzakelijk bouwhistorisch of -technisch rapport 
 Het uitvoeren van bouwhistorisch en -technisch onderzoek en het laten opstellen van een 

rapport daarvan. 
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Toelichting   
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Bijlagen 
Een aanvraag om subsidie bevat in elk geval: 
1. een werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen 

en kleuren, de wijze van verwerking en de exacte omvang van de werkzaamheden in m2 en m1 

aangeduid, en 

a. indien nodig begeleid van bouwkundige tekeningen, of 

b. actueel fotomateriaal van de te herstellen onderdelen van het monument; 

2. een offerte van de uit te voeren werkzaamheden, niet ouder dan 1 jaar en gespecificeerd in 

hoeveelheden, uren en materialen, of een offerte voor bouwhistorisch en -technisch onderzoek 

en het laten opstellen van een rapport daarvan. 

 
Als de door u verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de 
aanvraag, dan neemt de gemeente contact met u op. Daarbij krijgt u de gelegenheid om de aanvraag 
binnen vier weken aan te vullen. 
 
Let op: de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend, is bepalend voor de verdeling van het 
beschikbare subsidiebedrag (bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling). 
 
 
Ondertekening 
Hierbij verklaar ik dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld. 
 
 
Plaats             
  
Datum             
 
Handtekening `            
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