
 
 Aanvraagformulier Subsidieregeling 

Cultuurhistorisch Erfgoed  

 
 

Dit formulier (2 pagina’s) s.v.p. printen, invullen en insturen met de gevraagde bijlagen.  

 
Aanvraag heeft betrekking op:  Regeling Cultureel Erfgoed:  

� Monumentenzorg 

� Kunst uit de wederopbouwperiode 

   � Karakteristieke boerderijen en opstallen 

   � Begraafplaatsen en gedenkmonumenten 

� Voorlichting  

� Regeling Tuindorp ’t Lansink 

  � Regeling Archeologie 

� Regeling Gevelverbetering Binnenstad 

 

Korte omschrijving van de : …………………………………………………………………………………………………………… 

activiteiten    

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adres pand(en)   :……………………………………………………………………………………………te Hengelo 

 

Naam eigenaar   :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres    :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Postcode   :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Woonplaats   :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon   :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bankrekeningnummer  :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aannemer    :……………………………………………………………………………………………………………… 

en diens inschrijfnummer 

Kamer van Koophandel  :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gebruik van het pand  :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Begrote kosten   :  € …………………………………………………………………inclusief/exclusief BTW 

 

Kunt u de betaalde BTW 

achteraf terugvorderen? : ja/nee zo ja, bedrag:  € ………………………………………………………… 

 

 

Ondertekening: 

 

Ondergetekende verklaart hierbij de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben 

ingevuld. 

 

Naam: …………………………………………………………… 

 

 

Datum: …………………………………………………………… 

 

 

Handtekening: ……………………………………………… 

 



 
 Aanvraagformulier Subsidieregeling 

Cultuurhistorisch Erfgoed  

 
 

 

Subsidieregeling Vereiste documenten  

 

Cultureel erfgoed 

 

 

� Begroting gespecificeerd naar manuren, hoeveelheden 

materialen  

� Situatietekening 

� Tekening(en) bestaande en nieuwe toestand 

� Foto’s bestaande toestand en omliggende omgeving 

� Bestek of werkomschrijving 

 

Op verzoek: 

� Kleurenonderzoek en kleurenstaat 

� Bouwtechnisch rapport 

� Omschrijving activiteiten voorlichting en communicatie 

� De naam en adres van de uitvoerende partij 

(aannemer, architect, steenhouwer, kunstenaar, etc.) 

 

 

 

Archeologie 

 

 

 

� Werkomschrijving 

� Een gespecificeerde offerte, uitgebracht door een daartoe 

bevoegd bedrijf, voor het verrichten van archeologische 

opgravingen. Hierbij valt ook te denken aan offertes van 

laboratoria voor het analyseren van monsters of van een 

bedrijf dat rapportages verzorgt.  

� In het geval van archeologische projecten een begroting 

gespecificeerd naar manuren, te gebruiken materialen, 

organisatorische kosten etc. 

 

 

Gevelverbetering Binnenstad 

 

� Gevelverbeterplan 

� Begroting gespecificeerd naar manuren, hoeveelheden 

materialen en bedragen per eenheid (in geval van meerdere 

panden) 

� Tekeningen (bestaand en nieuw) en Foto’s 

� Kopie verleende omgevingsvergunning 

 

 

Tuindorp ‘t Lansink 

 

� Aanduiding karakteristiek (bestemmingsplan) of akkoord 

gemeente tot aanwijzing karakteristiek 

� Begroting gespecificeerd naar manuren, hoeveelheden 

materialen (alleen m.b.t. voor-en zijgevels) 

� Tekeningen (bestaand en nieuw) en Foto’s 

� Kopie verleende omgevingsvergunning  

 

  

  

 

 
Het ondertekende formulier kunt u, inclusief bijlagen, sturen naar: 

Gemeente Hengelo 

afdeling Ruimte en Bouwen  

t.a.v. J.K. Stegeman 

Postbus 18 

7550 AA Hengelo  

Of naar gemeente@hengelo.nl 

 


