Meer ruimte voor groen en water
Aanvraag in het kader van de Subsidieregeling incidentele subsidie voor
klimaatadaptieve activiteiten Gemeente Vlaardingen
Fijn dat u aan de slag wilt om Vlaardingen beter klimaatbestendig te maken! Met dit formulier kunt
u hiervoor subsidie aanvragen. We vragen u om alleen een subsidieaanvraag in te dienen als de
maatregelen die u neemt, overeen komen met of aan te sluiten bij de ‘subsidieregeling
klimaatadaptieve activiteiten’. Alleen dan kunnen burgemeester en wethouders aan uw instelling
een (gedeeltelijke) subsidie aan het initiatief toekennen!
Print het formulier uit, vul het in en stuur het ons (ondertekend en voorzien van bijlagen) toe.
Bijlagen
U kunt het formulier voorzien van de volgende bijlagen:
1. Is er op het formulier niet genoeg ruimte om uw informatie kwijt te kunnen? Dan kunt u
bijlagen met het formulier mee sturen. Zorg er voor dat het voor ons overzichtelijk is waar
de bijlage bij hoort.
2. Vergeet niet om een kopie mee te sturen van eventuele andere subsidieaanvragen die u
gedaan heeft om via andere subsidieregelingen een bijdrage voor uw activiteit te krijgen.
3. Onderbouw uw begroting voor het project bijvoorbeeld door een offerte/offertes als bijlage
toe te voegen.
4. Stuur foto’s mee van de huidige situatie
5. Zorg er voor dat u in het plan van aanpak (onderdeel B) ook duidelijk de planning meldt
voor start en realisatie of neem anders een uitgebreider plan van aanpak op in de bijlagen
waarin de planning ook staat.
6. Voeg stukken als bijlage toe waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eisen gesteld in
artikel 3 van de Subsidieregeling klimaatadaptieve activiteiten gemeente Vlaardingen.

A. Contactgegevens
Naam organisatie:
Correspondentie adres:

Contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
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B. Activiteitenprogramma (plan van aanpak)
Geef hier een omschrijving van de uit te voeren maatregelen/werkzaamheden waarvoor u
subsidie aanvraagt.
1. Activiteiten uit te voeren (bijvoorbeeld: aanleggen
2. Hoeveelheden/oppervlakte
groen/blauw dak of hemelwater afvoeren naar watergang)
(bijv. 100 m2 tegels verwijderd,
100 m2 dak van de riolering
afgekoppeld, 100 m3 waterberging
aangelegd etc.):

C. Begroting behorende bij subsidieaanvraag
Inkomsten

Aangevraagd /
toegekend bedrag
Euro’s

Toelichting (o.a. de status van de
aangevraagde subsidies bij andere
organisaties dan de Gemeente Vlaardingen)

Gevraagde subsidie Gemeente
Vlaardingen
Overige aangevraagde en
toegekende subsidies**
Overige gevraagde en
toegekende inkomsten ***
Eigen middelen

Totaal voorziene
projectkosten
Totaal Inkomsten
** Bijvoorbeeld subsidie van andere overheden.
*** Bijvoorbeeld subsidie van (maatschappelijke) organisaties/fondsen; donaties etc.
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Uitgaven
Werk dit uit op basis van de
begroting

Bedrag (in Euro’s)

Toelichting
Geef de kosten van de, volgens deze
subsidieregeling, subsidiabele onderdelen.

Totaal Uitgaven

De in het formulier verstrekte gegevens zijn goedgekeurd door:
Aanvragende organisatie (vereniging, stichting,
corporatie) ………………….

Plaats en datum:

Naam en handtekening
(van de persoon die de organisatie
rechtsgeldig vertegenwoordigt)

……………………………………….
……………………………………….

Dit formulier ondertekend (en met de
benodigde bijlagen) inzenden aan het college
van burgemeester en wethouders, postbus
1002, 3130 EB Vlaardingen of mailen
bor@vlaardingen.nl
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