
 
 
Aanvraagformulier subsidie Leefbaarheid en Bewonersparticipatie voor bewoners 
 
Heeft u een idee waarmee u de leefbaarheid in uw stadsdeel kunt verbeteren? Of het welzijn in uw 
wijk? Dan kunt u subsidie aanvragen bij uw stadsdeel.  
 
Wat zijn de mogelijkheden? 
De acht Haagse stadsdelen hebben allemaal een stadsdeelplan. In dat plan staan ambities van het 
stadsdeel op het gebied van onder andere leefbaarheid en welzijn. De leefbaarheid geeft aan hoe 
prettig de stad is om te wonen en te werken. Denk daarbij aan de hoeveelheid groen in de stad, het 
onderhoud van de openbare ruimte of de hoeveelheid speelvoorzieningen. En welzijn heeft betrekking 
op hoe goed mensen in staat zijn om op een prettige manier een rol te spelen in de samenleving. 
Heeft u een idee dat bij kan dragen aan de realisatie van de ambities op het gebied van leefbaarheid 
en welzijn? Dan kan het stadsdeel uw idee financieel steunen. 
 
Wat zijn de voorwaarden? 
Iedereen kan subsidie aanvragen. Maar uw aanvraag moet wel aan een aantal eisen voldoen. De 
belangrijkste zijn: 

• Uw idee is specifiek bedoeld voor het stadsdeel waar u de subsidie aanvraagt 
• De subsidie is bedoeld voor eenmalige uitgaven 
• Uw idee moet passen binnen de ambities van het stadsdeelplan 
• De subsidie is bedoeld voor ideeen op het gebied van participatie, leefbaarheid, welzijn, jeugd 

en cultuur 
• De gemeente kan de subsidie alleen uitbetalen aan een rechtspersoon, bijvoorbeeld een 

bewonersorganisatie. Wanneer u als individu een aanvraag doet, kan het stadsdeel u helpen 
bij het vinden van een geschikte rechtspersoon om mee samen te werken. 

• U moet een plan van aanpak en een uitgewerkte begroting meesturen met uw aanvraag 
• Uw idee of project moet in het jaar van aanvraag uitgevoerd en afgerond worden 
• U kunt geen subsidie aanvragen voor vergoedingen voor vrijwilligerswerk of voor consumpties 
• Vraagt u subsidie aan voor een activiteit, dan moet die openbaar toegankelijk zijn 

 
Vindt uw evenement plaats op de openbare weg of moet u een deel van de openbare weg afsluiten 
voor uw evenement? Vergeet dan niet een evenementenvergunning aan te vragen! Dat kan via het 
digitale loket. 
 
Hoe lang duurt het? 
U krijgt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. De gemeente streeft er 
naar binnen zes weken een besluit over toekenning of afwijzing van uw subsidieaanvraag te nemen. 
 
 
 
Uw aanvraag 
Vraag 1: Waarvoor vraag u subsidie aan? Geef een korte omschrijving. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Vraag 2: Wat wilt u met dit initiatief bereiken en voor wie? Geef een korte omschrijving van uw doel en 
de doelgroep. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
Vraag 3: Op welk jaar heeft uw aanvraag betrekking? 
 
…………….. 
 
 
Vraag 4: Op welke wijk of welk stadsdeel heeft uw aanvraag betrekking? In welke wijk of welk 
stadsdeel vindt uw activiteit plaats? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Vraag 5: Wat is de specifieke relatie met uw wijk of buurt? Geef kort aan waarom uw idee iets 
bijdraagt aan uw straat, plein, buurt, wijk of stadsdeel. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Vraag 6: Met wie voert u het initiatief of de activiteit uit? Beschrijf uw samenwerkingspartners, 
vrijwilligersgroepen en andere betrokkenen waarmee u samenwerkt 
 
Partner 1: 

 
 

 

Partner 2:   
Partner 3:   
 
 
Vraag 7: Hoeveel subsidie wilt u aanvragen? 
 
€…………………………… 
 
 
Vraag 8: Heeft u ook bij andere partijen om geld gevraagd? 
 

 Ja; namelijk bij….. 
 Nee 

 
Als uw aanvraag betrekking heeft op een eenmalige activiteit, voeg dan een plan van aanpak en een 
begroting toe aan dit aanvraagformulier. U vindt een voorbeeld van een plan van aanpak en een 
begroting op www.denhaag.nl. 
 
Vul tenslotte op het laatste blad uw gegevens in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uw gegevens 
Organisatienaam:   
Contactpersoon:   
Adres:   
Postcode en plaats:   
Telefoonnummer:   
E-mail adres:   
 
Gegevens van de intermediair (organisatie) die als contactpersoon optreedt: 
Organisatienaam:   
Contactpersoon:   
Adres:   
Postcode en plaats:   
Telefoonnummer:   
E-mail adres:   
Rekeningnummer:   
 
 
 
 
Datum: 

  

 
Handtekening: 
 
 
 
 
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier in een gefrankeerde envelop op naar 
 
Gemeente Den Haag 
DPZ Stadsdelen en Wijken 
Postbus 12652 
2500 DP DEN HAAG 
 


