
AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE AANPAK GEVELS 
CENTRUMGEBIED BORCULO 

  

 
Met dit formulier kunt u een subsidie aanvragen bij de gemeente Berkelland voor het herstellen van uw gevel in 
het centrumgebied van Borculo. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk te weten dat u het 
aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen instuurt acht weken voordat u met uw werkzaamheden begint. Lees 
daarvoor ook goed de voorwaarden die verbonden zijn aan de aanvraag in de toelichting op de 
subsidieprocedure. Het kan ook zijn dat u omgevingsvergunning nodig heeft. Bov endien moet eventuele reclame 
passen binnen de regelgeving. 
  

 
1. GEGEVENS EIGENAAR/GEMACHTIGDE 

Naam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mail  

Bankrekeningnummer  

Ten name van  

 
2.  GEGEVENS PAND 

Huidig gebruik pand  

Kadastrale gegevens  

Adres  

Postcode en plaats  

De breedte van de (winkel) gevel   

Indien van toepassing een tweede gevel   

De breedte van de gevel bepaalt het subsidiebedrag. Geef de breedte afgerond in halve meters naar boven op. 
Een hoekpand heeft twee gevels. 

 
3. KOSTEN WERKZAAMHEDEN  

De te verwachten kosten van de 
werkzaamheden (offerte meesturen) 

€ 

 
4. CHECKLIST BIJLAGEN  

Hebt u alle benodigde bijlagen aan dit formulier toegevoegd (indien van toepassing)?  
 

☐Een gevelverbeteringsplan bestaande uit, zover relevant:  

● Tekeningen van de relevante gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van de aangrenzende 
bebouwing; 

● Principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk;  
● Kleurenfoto’s van de bestaande situatie en de aangrenzende bebouwing;  
● Opgave van de toe te passen bouwmaterialen en de kleur daarvan. In ieder geval worden opgegeven 

het materiaal en de kleur van de gevels, het voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, balkonhekken, 
dakgoten en boeidelen. 

● Gespecificeerde kostenraming en/of gespecificeerde offerte(s)  van de gevelverbetering waarvoor een 
bijdrage uit het stimuleringsfonds wordt gevraagd.  

☐Kopie van de aanvraag of verleende WABO vergunning  

 
 
 
 
 
 

 
5. ONDERTEKENING  



AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE AANPAK GEVELS 
CENTRUMGEBIED BORCULO 

  

Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de:  
 
-Subsidieregeling gevelfonds centrumgebied Borculo  
-Brochure aanpak gevels centrumgebied Borculo 
-Het boekje “Bouwstenen voor het centrumgebied van Borculo”  
 
Aldus naar waarheid ingevuld. 
 
Plaats: 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6. TOELICHTING OP SUBSIDIEPROCEDURE 

 

LET OP 
Om uw recht op subsidie niet te verspelen is het belangrijk om aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

● U mag pas met de werkzaamheden beginnen wanneer u van de gemeente een voorlopige toekenning 
hebt ontvangen. 

● Wanneer u klaar bent met de uitvoering van de werkzaamheden, moet u dat zo snel mogelijk, maar 
zeker binnen 8 weken, melden bij de gemeente. Hiervoor gebruikt u het bijgevoegde 
gereedmeldingsformulier.  

● De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de Subsidieregeling gevelfonds centrumgebied 
Borculo, de brochure gevelfonds centrumgebied Borculo en het boekje Bouwstenen voor het 
centrumgebied van Borculo.  

● De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de door u ingediende tekeningen, technische 
beschrijving of bestektekening.  

● Een besluit tot toekenning van subsidie gevelverbetering, is na toekenning maximaal een half jaar 
geldig. Dit kan worden verlengd met een half jaar bij een gemotiveerde aanvraag om uitstel. De 
schriftelijke aanvraag (gemotiveerd) voor verlening van de termijn kunt u richten aan Burgemeester en 
Wethouders. 
 

Indien u zich niet houdt aan het bovenstaande vervalt het recht op subsidie. Wij vragen u om het formulier 
volledig ingevuld en samen met de bijlagen in tweevoud in te dienen.   
 
Postadres: 
Gemeente Berkelland 
T.a.v. Corine te Morsche 
Betreft: subsidie gevels centrum Borculo 
Postbus 200 
7270 HA Borculo 
 
 
 
 
 
 

 
7. OPMERKINGEN 

Hieronder kunt u uw eventuele aanvullende opmerkingen over uw subsidieaanvraag of de werkzaamheden kwijt.  
 
 
 

 

 


