
 

 

 

  

        
  
  
  

  
  
  
  
  

   

 

   

   

   

   

Checklist verplichte bijlagen 
Eenvoudige maatregelen fietsveiligheid 
 

In deze checklist ziet u welke bijlagen er bij uw subsidieaanvraag nodig zijn.  

In het aanvraagformulier van uw subsidie kunt u de bijlagen uploaden. Let op: de maximale 

grootte van alle bijlagen bij elkaar is 100 MB.  

Als wij uw subsidieaanvraag ontvangen, controleren wij eerst of de aanvraag compleet is.  Pas 

als uw subsidieaanvraag compleet is, nemen wij de aanvraag in behandeling.  

 

 

Nr. Naam bijlage Toelichting 

1 Overzicht maatregelen U moet een overzicht bij de aanvraag voegen van de maatregelen én de 
locatie daarvan. 
De volgende maatregelen zijn daarbij mogelijk: 

• het aanbrengen van kantmarkering op een fietspad; 

• het aanbrengen van asmarkering op een fietspad; 

• het saneren van onnodig geplaatste paaltjes (inclusief het dichten 
van het gat) en verticale elementen op of vlak naast het fietspad; 

• het aanleggen van een fietsstrook; 

• het aanbrengen van gesloten verharding op fietsstroken en -paden; 

• het aanleggen van een drempel op een fietskruispunt op een 
gebiedsontsluitingsweg of erftoegangsweg; 

• het verbeteren van de zichtbaarheid van de overgebleven 
noodzakelijke paaltjes en verticale elementen op of vlak naast het 
fietspad; 

• het aanbrengen van verlichting langs fietspaden. 
 

2 Kopie van een recent 
bankafschrift 
of bewijs van tenaamstelling 

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij de provincie of als uw 
bankrekeningnummer is gewijzigd, dan vragen wij u om een bewijs van 
een recent bankafschrift mee te sturen dat niet ouder is dan 1 jaar. In het 
aanvraagformulier wordt dit ook wel ‘Bewijs van tenaamstelling’ 
genoemd. Op het bankafschrift moet het rekeningnummer, de naam van 
de rekeninghouder en datum zichtbaar zijn. Bij telebankieren is een 
screenprint met deze gegevens ook toegestaan. Een verklaring van de 
bank dat het rekeningnummer dat u opgeeft bij deze bank bekend is en 
op naam van de aanvrager staat, is ook toegestaan.  
 

 

 


