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Aanvraagformulier stimuleringsbijdrage restauratie 

monumenten 

Met dit formulier vraagt u een bijdrage aan vanuit de Stimuleringsregeling Restauraties Monumenten 2010-

II. Belangrijk: wacht met het uitvoeren van de werkzaamheden totdat u een datum van (voorlopige) 

toekenning heeft ontvangen. Een vertegenwoordiger van de gemeente moet vooraf de bestaande situatie 

bekijken. 

1. Gegevens aanvrager 

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

IBAN:  

Adres monument:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

2. Type aanvraag 

Waarvoor vraagt u een bijdrage aan? 

☐  Restaureren en onderhouden van gemeentelijke monumenten 

☐  Herstel van beeldbepalende elementen 

☐  In stand houden van een monumentale boom 

 In welk jaargetijde gaat u snoeien? ………………………… 

☐  Bouwhistorisch onderzoek 

☐  Historisch kleurenonderzoek 

☐  Bijdrage Open Monumentendag 

3. Bijlagen 

Voeg onderstaande bijlagen toe bij de aanvraag. Zonder deze bijlagen wordt de aanvraag niet in 

behandeling genomen.  

☐  Een onafhankelijk en deskundig rapport met technische onderbouwing van het plan 

☐  Toelichtende foto’s 

☐  Een gespecificeerde omschrijving van kosten 

☐  Een werkomschrijving 

☐  Bouwtekeningen met bestaande en nieuwe situatie 

☐  Historisch kleurenonderzoek 
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Bij de aanvraag voor het in stand houden van een monumentale boom voegt u de volgende bijlagen toe bij 

de aanvraag: 

☐  Een onafhankelijk inspectierapport / boomcontrole met nut en noodzaak van de werkzaamheden, geef  

 ook aan of er vogelnesten of andere dieren in de boom zitten. 

☐  Kostenbegroting van een deskundig en erkend boomverzorgingsbedrijf. 

☐  Een gespecificeerde omschrijving van kosten. 

Ondertekening 

Bent u als aanvrager niet de eigenaar van het pand? Laat dan de eigenaar dit formulier ook ondertekenen. 

Aanvrager 

Naam:  

Datum:  

Handtekening:  

 

Eigenaar  

Naam:  

Datum:  

Handtekening:  

 

 

Verzenden 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar Gemeente Hoorn, Team Erfgoed, Postbus 603, 1620 

HB Hoorn of gemeente@hoorn.nl.   

Afhandeling aanvraag 

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Een aanvraag wordt afgewezen als het 

beschikbare budget niet toereikend is. 

Privacy 

Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw subsidieaanvraag te behandelen. Lees meer over hoe de 

gemeente omgaat met uw gegevens en wat uw rechten zijn op www.hoorn.nl/persoonsgegevens.  
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