
 

 

Aanvraagformulier subsidie straat- en buurtactiviteiten 
 

1. Toelichting 

Heeft u voor dit jaar plannen voor een leuke straat- of buurtactiviteit? De 

gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling. Deze regeling is er om 

de betrokkenheid van bewoners bij de eigen straat of buurt te verhogen en het 

onderling contact te stimuleren. De regeling is onderdeel van de Subsidieregeling 

Goed Woon- en Leefklimaat. 

 

2. Voorwaarden 

• De activiteit is gericht op het verhogen van de betrokkenheid van bewoners bij de 

eigen straat of buurt, of het verbeteren van het onderling contact tussen bewoners.  

• De activiteit vindt plaats in het openbaar gebied van een straat of buurt in 

Veldhoven. 

• De activiteit mag niet al door bestaande subsidies van de gemeente worden        

gesubsidieerd. 

• De activiteit moet gericht zijn op alle bewoners van de straat of buurt waarvoor u 

subsidie aanvraagt. 

• Voor enkel een buurtbarbecue kunt u geen subsidie aanvragen, is barbecueën een 

onderdeel van een breder programma, dan kunt u wel een aanvraag indienen. 

• De activiteit moet plaatsvinden vóór 31 december van het jaar waarin u de subsidie 

aanvraagt. 

 

Let op: deze regeling geldt een subsidieplafond, dat houd in dat er een maximaal aantal 

subsidies verstrekt kan worden. Wees dus op tijd met het indienen van uw aanvraag! 

 

3. Hoogte van de subsidie 

De subsidie bedraagt €160,- per activiteit. 

 

 

4. Aanvrager 

 

Naam organisatie:  

Contactpersoon:  

Postadres:  

Postcode en plaats:  

Telefoon:  

E-mail:  

Bank/gironummer IBAN:  

t.a.v.:  

 

  



 

5. Activiteit 

5.1 Welke activiteit wordt georganiseerd?  

 
 

5.2 Welke buurt/ welke straten zijn er betrokken bij de activiteit? 

 
 

5.3 Hoe zijn de buurt-/straatbewoners betrokken bij de activiteit? 

 
 

5.4 Wat is de datum van de activiteit? 

 
 

5.5 Waar (plaats/locatie) wordt de activiteit gehouden? 

 
 

6. Ondertekening 

 

De aanvrager verklaart deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en 

alle relevante informatie te hebben bijgevoegd. 

 

Datum: 

 

 

Naam: 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Indienen aanvraag 

 

Stuur dit formulier (eventueel met bijlagen) naar: 

 

Gemeente Veldhoven 

Postbus 10101 

5500 GA Veldhoven 

 

U kunt dit formulier (eventueel met bijlagen) ook per e-mail verzenden naar 

gemeente@veldhoven.nl onder vermelding van: subsidieaanvraag straat- en 

buurtactiviteiten. 

 
8. Evenement melden of vergunning aanvragen 

Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere 

gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig. De criteria vindt u op 

https://www.veldhoven.nl/evenement-melding-of-vergunning.  

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig melden of aanvragen van een vergunning.  

U kunt geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de toekenning van subsidie 

voor het buurtevenement. Daarmee bedoelen we het volgende: als uw plan wel in 

aanmerking komt voor subsidie en de noodzakelijke vergunning wordt niet verleend, dan 

mag het evenement niet doorgaan. 

 

Wilt u advies over de juiste interpretatie van de nadere regels vrijgestelde evenementen? 

Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel naar 

het verkorte telefoonnummer 14 040.  
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