
Regeling  
Gemeenschapsvoorzieningen

Programma Leefbaarheid 
Vanuit het Programma Leefbaarheid werkt de 
Provincie Gelderland aan het versterken van de 
verbondenheid in dorpen, kernen en wijken.  
Met de subsidieregeling gemeenschapsvoorzieningen 
kunnen we er samen voor zorgen dat leegstaande 
gebouwen worden veranderd in ontmoetingsplekken 
of bestaande dorps- en buurthuizen worden verbeterd. 
Zo creëren we met elkaar plekken waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten, samen (creatieve) 
activiteiten kunnen ondernemen en kunnen 
sporten. Dit kunnen zowel een binnen- als 
buitenruimtes zijn. 

Waarom deze regeling?
Met deze subsidieregeling willen we bijdragen aan 
toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen 
(dorps- of buurthuizen), het behoud van cultureel 
erfgoed (denk aan een nieuwe functie voor 
leegstaande kerken), we stimuleren maatregelen  
op het gebied van duurzaamheid en we zorgen 
ervoor dat de locaties toegankelijk zijn voor  
iedereen (mensen met en zonder een beperking). 

In het kort
• Voor wie: bestaande dorps- of buurthuizen en initiatiefnemers met  

plannen om bijvoorbeeld leegstaande gebouwen of kerken om te  
toveren tot ontmoetingsplekken 

• Subsidie: vanaf 25.000 tot maximaal 350.000
• Looptijd: het project moet binnen 36 maanden zijn afgerond
• Subsidie percentage: 50% van de totale kosten van het project,  

of 70% wanneer het om duurzame aanpassingen gaat. 
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Waarvoor kunt u de subsidieregeling gebruiken?  
Hier een aantal voorbeelden:
• Voorbeeld 1: Perron 16 zat in een klein pand.  

Om aan de groeiende vraag van meer activiteiten 
te voldoen, is men op zoek gegaan naar een 
grotere locatie. Die werd om de hoek gevonden, 
maar moest wel grondig verbouwd worden om  
als gemeenschapsvoorziening te kunnen 
functioneren. 

• Voorbeeld 2: Op Sportpark Rijkerswoerd wil  
men mensen met een kleine beurs de gelegenheid 
geven om te kunnen sporten. Door een laag–
drempelig aanbod te creëren, is een beweegpark 
aangelegd, zodat mensen samen kunnen bewegen 
en elkaar ontmoeten. 

• Voorbeeld 3: Nadat huis voor de wijk het pand in 
een eerder stadium heeft aangepast om nieuwe 
activiteiten te huisvesten, een professionele 
keuken in te richten en tevens duurzamer is 
gemaakt, is men aan de slag gegaan met plannen 
om de buitenruimte ‘tuin voor de wijk’ aan te 
passen. Er komt ontmoetingsplek voor de jeugd, 
waar activiteiten (waaronder pop-upconcerten) 
kunnen worden georganiseerd en er komt een 
theater. Tevens worden er waterloopjes en 
vergroening gerealiseerd om bijvoorbeeld groente 
en fruit te planten en te oogsten om te gebruiken 
voor de keuken. 

Subsidie aanvragen 
Binnen de regeling kunt u een bedrag aanvragen 
vanaf 25.000 tot 350.000. Voor 50% van de totale 
kosten van de aanpassingen kunt u deze subsidie 
aanvragen. Voor de andere 50% dient u zelf voor 
financiering te zorgen. Als de aanpassingen circulair 
worden doorgevoerd, of aanpassingen worden gedaan 
die bijdragen aan het verminderen van het energie–
gebruik, dan wordt dit percentage opgehoogd naar 
70%. Kijk voor meer informatie over duurzame 
aanpassingen hier. Het project moet binnen  
36 maanden zijn afgerond.

Vereisten zijn: dat er ten minste drie en buiten ten 
minste twee verschillende activiteiten op het terrein 
van zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport plaats–
vinden, bestemd voor meerdere doelgroepen, waarbij 
winst maken niet het doel is. 

Bent u van plan om subsidie aan te vragen, plan dan 
een gesprek met een medewerker van de Provincie 
Gelderland in, voordat u uw subsidieaanvraag indient, 
via www.gelderland.nl/contact 

De adviseurs van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland 
kunnen u helpen met het uitwerken van uw plannen 
en ondersteuning bieden bij het aanvragen van de 
subsidie. 

Openstelling regeling gemeenschapsvoorzieningen 
De subsidieaanvragen voor de nieuwe activiteiten 
zijn mogelijk vanaf 2 mei 2022 en aan te vragen via 
het subsidieportaal van de provincie Gelderland.  
Kijk hier voor uitgebreide informatie over de regeling.
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