
De subsidieregeling Aanpassingen gemeenschapsvoorziening  
is uitgebreid

Toekomstbestendige gemeenschaps-
voorzieningen in Gelderse dorpen en wijken

Met het beleidsprogramma Leefbaarheid versterkt de provincie 
Gelderland de sociale verbondenheid in dorpen en wijken.  
Daarom stimuleren en ondersteunen we openbare binnen en  
buiten ontmoetingsplekken, zoals gemeenschapsvoorzieningen.  
Met elkaar leveren we gezamenlijk een bijdrage aan groene, 
duurzame, sociale en cultuur- en beweegvriendelijke 
gemeenschapsvoorzieningen in Gelderse dorpen en wijken 

Huidige regeling

Wat blijft mogelijk?
Een gemeenschapsvoorziening is er voor iedereen. 
Daarom ondersteunen we het vergroten van de 
toegankelijkheid voor minder valide mensen. 

Vanuit het streven naar duurzaamheid, onder
steunen we gemeenschapsvoorzieningen die 
investeren in energiebesparende of energie
opwekkende maatregelen. Denk aan isolatie en de 
aanleg van zonnepanelen. 
Ook is het mogelijk om een gemeenschapsgebouw 
geschikt te maken voor nieuwe activiteiten, door 
bijvoorbeeld een podium te bouwen voor 
voorstellingen of bewegingsactiviteiten. 

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland kan met initiatiefnemers die de subsidie willen  
aanvragen gratis meedenken in het voortraject. Zie de website www.leefbaarheidsalliantie.nl 

https://www.leefbaarheidsalliantie.nl
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Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

Nieuwe regeling

Wat komt er bij? 
De provincie gaat door met het beleidsprogramma 
Leefbaarheid in de periode 20212024. Ook de regeling 
Aanpassingen gemeenschapsvoorziening zetten we voort en 
breiden we met vier punten uit. Het is op grond van 
de nieuwe regeling ook mogelijk om subsidie aan te 
vragen voor:

1	 Laagdrempelige ontmoetingsplekken buiten, 
met aandacht voor groen en bewegen. Dat kan 
naast een gemeenschapsgebouw zijn of in het 
openbaar gebied; een buitenruimte die vaak 
eigendom is van de gemeente. 

2	 Het aanpassen van een gebouw of een gedeelte 
van een gebouw tot gemeenschapsvoorziening. 
Bijvoorbeeld een kerk die leeg komt te staan en 
een nieuwe maatschappelijke functie krijgt. 

3	 Sportvoorzieningen met een brede 
maatschappelijke functie en buitenruimtes, 
waar beweegactiviteiten en ook sociale 
activiteiten plaatsvinden. 

4	 Het verduurzamen van gemeenschapsgebouwen 
en ontmoetingsplekken buiten. Met aandacht 
voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, 
natuurinclusie en circulair; bijvoorbeeld door  
het aanleggen van een groen dak, of een groene 
gevel. Of door het gebruik van natuurlijke 
materialen, hergebruik, of beplanting met 
inheemse soorten.

De provincie wil duurzame aanpassingen stimuleren. 
Wie op duurzame wijze aanpassingen realiseert, 
ontvangt 70% van de subsidiabele kosten en hoeft 
dus maar 30% zelf bij te dragen. Wie op een niet 
duurzame manier aanpassingen realiseert, krijgt 
50% van de subsidiabele kosten gefinancierd. 

Openstelling regeling
De subsidieaanvragen voor de nieuwe activiteiten 
zijn mogelijk vanaf 3 mei 2021 en aan te vragen via 
Subsidieportaal van de provincie Gelderland.  
Kijk voor meer informatie op onze website 
www.gelderland.nl

http://www.gelderland.nl

