Restauratiefonds ‘Klein maar Fijn’
Veel historische gebouwen bevatten nog kleine waardevolle elementen of objecten, zoals
gevelstenen, ornamenten, huisnamen, tegelwerk, sluitstenen, luiken, schoorsteenborden,
stoeppalen, stoepkettingen, hekwerken, versieringen in bijvoorbeeld een bovenlicht en nog
veel meer. Deze historisch of beeldbepalende waardevolle elementen dragen bij aan een
aantrekkelijke aanblik van de binnenstad. De gemeente Harlingen heeft € 7.500,-beschikbaar gesteld voor een restauratiefonds ‘Klein maar Fijn’. De Vereniging Oud
Harlingen beheert dit fonds en verstrekt hieruit stimuleringssubsidies voor het herstel van
deze kleine waarden.
Wat zijn de voorwaarden?

Het betreft een historisch of beeldbepalend element of object in Harlingen.

Het herstel draagt positief bij aan een aantrekkelijke aanblik van een monument, het
beschermde stadsgezicht of een ander karakteristiek pand. De Vereniging Oud
Harlingen beoordeelt dit.

Het herstel is zichtbaar vanaf de openbare weg.

U checkt of u voor de verbetering een omgevingsvergunning nodig heeft en beschikt
zonodig over een omgevingsvergunning.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Per adres is maximaal één aanvraag mogelijk.

Aanvragen voor al uitgevoerde werkzaamheden zijn uitgesloten van deelname, met
uitzondering van die aanvragen die op het moment van de instelling van het
restauratiefonds al bij de Vereniging Oud Harlingen waren ingediend.

De subsidie bedraagt 40% van de werkelijk gemaakte en verantwoorde kosten met
een maximum van € 500,--.

Subsidies worden verstrekt totdat het subsidieplafond is bereikt.
Wat moet u doen?

U vult het aanvraagformulier in en zendt deze samen met een begroting van de
kosten en een foto van de bestaande situatie naar de Vereniging Oud Harlingen. Het
adres staat op het aanvraagformulier.

U start de werkzaamheden niet eerder dan dat een besluit op uw aanvraag is
genomen.

U voert de werkzaamheden binnen 1 jaar uit.

U meldt de werkzaamheden na afronding gereed via het gereedmeldingsformulier en
zendt deze samen met een foto van het resultaat, een kopie van de factuur en uw
betaalbewijs naar de Vereniging Oud Harlingen.
Meer informatie en vragen
Wilt u meer informatie over het restauratiefonds ‘Klein maar Fijn’ neemt u dan contact op met
de penningmeester van de Vereniging Oud Harlingen, de heer F.G.M. Attema via
telefoonnummer (0517) 417711 of email f.attema@home.nl.
Voor meer informatie over een mogelijke vergunningsplicht kunt u contact opnemen met het
team Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Harlingen via telefoonnummer (0517)
492275.

