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Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid 

Keizer Karelstraat 1 

9000 Gent 

tel.: 09 266 82 49 

fax: 09 266 82 59 

Botermarkt 1 

9000 Gent 

elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 

tot 16 uur 

bus 5/17/18/52/53/54/55/57/58/65/69 

(halte Reep) 
 

gebiedsgerichtewerking@gent.be 

 

 Belangrijke informatie voor de aanvrager 
 

  Dit formulier is geldig sinds 1 juli 2014] 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kan u een aanvraag indienen voor de subsidie Tijdelijke Invulling. Hiermee wil het 
Gentse stadsbestuur Gentenaars aanmoedigen om tijdelijk ongebruikte plekken in de stad (zoals 
braakliggende sites, verlaten  gebouwen een pleinen) te benutten, zowel vanuit sociaal-cultureel , 
economisch als participatief oogpunt. 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 

U kunt deze aanvraag opsturen, faxen of persoonlijk afgeven. Het post-, e-mail- en bezoekadres 
vindt u hierboven. 

Wat hebt u nodig om dit formulier in te vullen? 

 uw rijksregisternummer of ondernemersnummer 

 uw rekeningnummer 

 verplichte bijlagen (zie p. 6) 

 

 

Aanvraag  
subsidie Tijdelijke Invulling 

Gebiedsgerichte Werking 

mailto:gebiedsgerichtewerking@gent.be
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 Informatie met betrekking tot uw initiatief 
 

 

 

1. Vul hieronder het adres in van de ongebruikte plek waar u uw initiatief wilt organiseren.   

straat en nr. (ev. busnr.).:   

postcode en gemeente:   

 

ǀ Het initiatief moet op het Gentse grondgebied plaatsvinden.  

2. Omschrijf hieronder beknopt uw initiatief.   
ǀ Wie, wat, wanneer en waarom? 

Voeg als bijlage uw visietekst/plan van aanpak toe (max. 4 blz.)  
 

 

 

 

 
 

In art. 7 §2 staan de beoordelingscriteria opgesomd. Verduidelijk aan de hand van volgende vragen op  
welke wijze het initiatief beantwoordt aan de beoordelingscriteria. 

3. Omschrijf de invloed van uw initiatief op de leefbaarheid van buurt, wijk of stad.    
ǀ Als het initiatief uitgaat van een vereniging mag het zich niet beperken tot de eigen leden.  

 

 

 

 

 
 

4. Omschrijf de mate waarin  uw activiteit een nieuwe dynamiek creëert.    
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5. Bestaat er een link tussen uw tijdelijke ingebruikname en de ontwikkeling van het gebied.  
Zo ja, beschrijf deze.  

 

 

 

 

 
 

 

 

6. Omschrijf de mate van zelfinitiatief en medebeheer van de initiatiefnemers.    

 

 

 

 

 
 

7. Omschrijf de mate waarin uw initiatief aanleiding zal geven tot nieuwe contacten en netwerken.  

 

 

 

 

 
 

8. Op welke thema's speelt uw initiatief in? 

ǀ bv: groen en milieu, kunst en cultuur, samenleven, …. 
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 Informatie over de uitgaven en inkomsten 
 
9. Geef aan hoe uw initiatief gerealiseerd zal worden (plan van aanpak) met specificatie per fase van de looptijd, partners, de geplande uitgaven en 

inkomsten en het gewenste subsidiebedrag. 
       ǀ Gebruik hiervoor onderstaande tabel of voeg een eigen bijlage toe.  

nr

. 

omschrijving fase looptijd partners  voorziene kost voorziene 

inkomsten 

gewenst 

subsidiebedrag  

01    € € € 

02    € € € 

03    € € € 

04    € € € 

05    € € € 

06    € € € 

07    € € € 

08    € € € 

09    € € € 

10    € € € 

11    € € € 

 Algemeen totaal   € € € 

 

10. Geef aan welk bedrag aan de stad gevraagd wordt. 

Gevraagd bedrag:                                                                                                   Euro 
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 Persoonlijke informatie 
   

11. Duid aan of u deze aanvraag indient  als  

particulier   feitelijke vereniging  rechtspersoon (vzw, …) 
ǀ Vul vraag 12 en 14 in. ǀ Vul vraag 12 en 14 in. ǀ Vul vraag 13 en 14 in. 

12. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.  

 

 
naam vereniging (indien van 

toepassing) 

 

 voornaam aanvrager:   

 achternaam aanvrager:   

 rijksregisternummer:   .  .  _   .    

  

ǀ U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart. 

 rekeningnummer: IBAN-code - BE :              

  

ǀ Geef wijzigingen van uw post- of bankrekeningnummer tijdens uw subsidieaanvraag zo vlug mogelijk door. 

  De houder van de bankrekening is dezelfde als de aanvrager van de subsidie. 

 

 

13. Vul hieronder de gegevens van de rechtspersoon in. 
 

 naam:  

 straat en nr. (ev. busnr.):  

 postnummer en gemeente:  

 naam contactpersoon:  

 ondernemingsnummer:        

 

 rekeningnummer: IBAN-code - BE           

  

ǀ Geef wijzigingen van uw post- of bankrekeningnummer tijdens uw subsidieaanvraag zo vlug mogelijk door.  

 

 

14. Vul in hoe we u indien nodig kunnen bereiken. 

 telefoon of gsm:  

 e-mailadres:   

 
          

              

            

              



  

 

Aanvraag subsidie Tijdelijke Invulling – p.6 van 6 

 

 Bijlagen 
 

15. Voeg de onderstaande bijlagen bij dit formulier.  

a) visietekst/plan van aanpak (max. 4 pagina's) (zie vraag 2) 

b) schriftelijke goedkeuring van de eigenaar van de tijdelijk ongebruikte plek 

c) eventueel, een bijlage met de gevraagde informatie over de ingaven en inkomsten (zie 
vraag 9) 

 
 
 

 Ondertekening 
   

16. Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik bevestig dat alle gegevens op dit formulier volledig en correct ingevuld zijn. 

 
Datum: _ _ / _ _ / _ _ _ _  Handtekening 

 
De persoonsgegevens die u ons geeft, komen in een bestand dat de Stad Gent beheert en verwerkt. Dat gebeurt in 
overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht 
om uw gegevens in te zien en om ze kosteloos te laten verbeteren of schrappen door te mailen naar gentinfo@gent.be . 
We zullen uw gegevens enkel gebruiken voor de stedelijke dienstverlening. 
 
 
 

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 
 
 

 
Na indienen van het formulier , ontvangt u binnen de zeven dagen een ontvangstmelding met 
vermelding van het dossiernummer en het verdere verloop van de procedure. 

 

 

 
 

(einde formulier) 
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