
 
 

 

Aanvraagformulier Subsidie Stimuleringsregeling Centra Gemeente Beesel  
 

 

Subsidie Stimuleringsregeling Centra gemeente Beesel  
 
Aanvraag voor bijdrage in kosten van verplaatsing / transformatie / aanpassing gevel* 
 

1. Projectnaam  

2. Datum 
projectaanvraag 

 

3. Projectindiener 
(aanvrager) 

a. Naam 

b. Bezoekadres 

c. Postadres 

d. Telefoonnummer 

e. Bankrekeningnummer 

f. Inschrijving Kamer van Koophandel 

g. Contactpersoon (naam, functie) 

h. Mailadres contactpersoon 

i. Telefoonnummer contactpersoon (indien afwijkend van 3d) 

4. Projectpartner(s) 
(indien van 
toepassing) 

a. Naam partner(s) inclusief contactgegevens (mail, telefoon) 

b. Rolverdeling 

5. Projectomschrijving a. Doelstelling project 

b. Inhoudelijke beschrijving van het project 

c. Tijdpad (start, verwachte einddatum, moment dat uitgaven 
starten) 

6. Projectfinanciën a. Overzicht van projectbegroting/offerte(s) 

b. Specificatie van de verzocht gemeentelijke bijdrage (hoogte van 
het bedrag en aangeven ten behoeve van welk 
projectonderdeel) 

 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Ter informatie: 

• Verplaatsingssubsidie 

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers die verhuizen van buiten het centrumgebied naar een 

centrumgebied. Ze komen dan in aanmerking voor de kosten van de verhuizing naar of de 

verbouwing van een pand in het centrumgebied. We subsidiëren dan 50% van de gemaakte kosten 

tot een maximum van € 10.000. 

• Transformatiesubsidie 

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers en vastgoedeigenaren die hun pand buiten het 

centrumgebied een andere bestemming willen geven dan detailhandel. Zij komen dan in aanmerking 

voor een tegemoetkoming in de plankosten (aanpassing bestemmingsplan). We subsidiëren dan 50% 

van de gemaakte kosten tot een maximum van € 5.000. In dit geval kan het ook zo zijn dat wij met de 

ondernemers en/of vastgoedeigenaren een afspraak maken dat de gemeente de kosten voor haar 

rekening neemt. Belangrijkste is dat de detailhandelsbestemming komt te vervallen.  

• Gevelsubsidie 

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers en/of vastgoedeigenaren die gevestigd zijn in één van de 

centrumgebieden. De uitstraling van een pand draagt bij aan de uitstraling van het totale centrum. 

Daarom subsidiëren wij 50% van de gemaakte kosten tot een maximum van € 10.000. 
 
 
 


