
 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER 
SUBSIDIEREGELING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN 

RESTAURATIE GEBOUWD MONUMENT 

 

 Subsidieaanvraag indienen tussen 1 september en 1 december voorafgaand aan het jaar waarin met de 

restauratie wordt begonnen.  

 Vragen? Neem gerust contact op met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, telefoon 14 0413 of 

per e-mail subsidies@uden.nl (geen aanvragen via dit adres). 

 

Gegevens aanvrager (eigenaar) 

Naam :  

Burgerservicenummer :  

Adres :  

Postcode en woonplaats :  

Telefoonnummer :  

IBAN bankrekeningnummer :  

Ten name van :  

 

Het object behoort tot de volgende categorie op de gemeentelijke monumentenlijst 

(aankruisen wat van toepassing is) 

☐ Woningen en boerderijen 

☐ Kerkgebouwen 

☐ Overige monumenten 

 

Plaats van het bouwwerk (aankruisen wat van toepassing is) 

☐ idem als adres aanvrager 

☐ anders, namelijk: adres :  

  postcode en woonplaats :  

 

Svp de volgende vragen beantwoorden 

Is op grond van een andere regeling steun verleend? ☐ ja ☐ nee 

Kunnen de kosten op grond van een andere regeling gefinancierd worden? ☐ ja ☐ nee 

Worden de kosten van de restauratiewerkzaamheden door een verzekering gedekt? ☐ ja ☐ nee 

Is voor de restauratiewerkzaamheden een omgevingsvergunning nodig? ☐ ja ☐ nee 

Is het pand bestemd om binnen een periode van 10 jaren te worden afgebroken? ☐ ja ☐ nee 

Worden de werkzaamheden alleen verricht door de eigenaar? (anders dan in de 

uitoefening van zijn bedrijf, al dan niet met hulp van anderen, zonder dat bij de 

hulp sprake is van uitoefening van een bedrijf) 

☐ ja ☐ nee 
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Gegevens betrokken aannemer (indien van toepassing) 

Naam :  

Adres :  

Postcode en woonplaats :  

  
Gegevens betrokken architect (indien van toepassing) 

Naam :  

Adres :  

Postcode en woonplaats :  

  
 

S.v.p. de volgende vragen beantwoorden 

Wat is het huidige gebruik van het monument? :  

Wat is het toekomstige gebruik van het monument? :  

Wat is de geplande startdatum van de werkzaamheden? :  

Wat is de verwachte duur van de werkzaamheden? :  

 

S.v.p. de volgende stukken bijvoegen 

 Een gespecificeerde begroting van de kosten van de restauratiewerkzaamheden. 

 Beschrijving van de technische staat van het monument, waarin de gebreken van het monument 

 nauwkeurig vermeld staan. 

 Indien de kosten van de restauratiewerkzaamheden door een verzekering worden gedekt: Bewijs 

 van uitkering van de verzekering 

 Tekeningen van de bestaande toestand en tekeningen waarop de voorgenomen herstellingen of 

 wijzigingen staan aangegeven. 

 Een bestek of werkomschrijving van de toe te passen constructie, materialen, afwerkingen en 

 kleuren, alsmede van de wijze van verwerking daarvan. 

 

Aan de door burgemeester en wethouders met controle belaste personen dient desgewenst: 

 toegang te worden verleend tot het gebouwde onroerend goed; 

 inzage te worden verleend in de op de restauratiewerkzaamheden betrekking hebbende 

 bescheiden en tekeningen; 

 gegevens te worden verstrekt die betrekking hebben op de restauratiewerkzaamheden en 

 gelegenheid te worden geboden tot het controleren van deze gegevens. 
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Ondergetekende verklaart, dat hij de door de restauratie te verkrijgen toestand van het monument in 

stand zal houden en dat hij het monument daartoe in voldoende mate zal onderhouden. 

 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de informatie en voorschriften in de 

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten. 

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

Plaats :  Datum :  

Handtekening eigenaar 

gemeentelijk monument :  

    

 

 

Formulier volledig ingevuld en ondertekend, met bijhorende stukken toezenden aan : 

Het College van Burgemeester en wethouders 

t.a.v. afdeling Maatschappelijke Dienstverlening/Subsidies 

Postbus 83 

5400 AB UDEN 

 

Aanvragen die per e-mail worden ingediend, nemen wij niet in behandeling 


