
Kom gerust langs 
voor een gesprek!

De gemeente Stadskanaal kan u on-
dersteunen bij een verhuizing of ver-
betering van uw winkelpand. Niet al-
leen financieel, maar ook inhoudelijk 
bij de voorbereidingen. Dus heeft u 
plannen om uw bedrijf te verhuizen, 
uw bedrijf op te knappen of een leeg-
staand winkelpand buiten het kern-
winkelgebied te verbouwen om het 
geschikt te maken voor een andere 
functie, kom dan gerust eens langs 
voor een gesprek. Contactpersoon bij 
de gemeente Stadskanaal is H. Doe-
ven, te bereiken via telefoonnummer 
(0599) 631 642. Hij kan u ondersteu-
nen bij uw plannen en uw aanvraag 
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De gemeente Stadskanaal werkt aan 
een aantrekkelijker en compacter 
centrum in Stadskanaal. Door  
detailhandel te concentreren in het 
kernwinkelgebied blijft het centrum 
aantrekkelijk voor consumenten. Dit 
betekent dat er in het hart van het 
centrum geïnvesteerd gaat worden, 
maar ook dat (voormalige) winkels bui-
ten het kernwinkelgebied worden in-
gezet en verbouwd voor andere func-
ties zoals wonen en dienstverlening.

De gemeente wil in samenwerking 
met de ondernemers het centrum 
herstructureren en daar ook finan- 
cieel aan bijdragen. Eén van de  
instrumenten die de gemeente daar-
voor wil inzetten is subsidie, via een 
stimuleringsregeling. In deze folder 
leest u over de mogelijkheden die 
deze regeling biedt. We hopen dat 
de folder u inspireert, zodat we  
samen kunnen werken aan een nog 
sterker centrumgebied! Samen zorgen 
we ervoor dat Stadskanaal leeft!

1. Plansubsidie 
Indien u een plan voor gevelverbetering 
van een pand in het kernwinkelgebied 
wilt maken, of een plan voor transfor-
matie in het transformatiegebied, is er 
een plansubsidie beschikbaar. De ver-
goeding voor het maken van een gevel-
verbeteringsplan bedraagt 70% van de 
kosten, tot een maximum van € 1.000. 
De vergoeding voor het maken van een 
transformatieplan bedraagt 70% van de 
kosten, tot een maximum van € 2.500.

2. Gevelverbeteringssubsidie
Hebt u vastgoed binnen het kernwin-
kelgebied waarin een winkel, een hore-
cazaak (daghoreca)
of een onderneming ter ondersteuning 
van de detailhandel (kapperszaak, hak-
kenbar e.d.) is gevestigd en wilt u de 
gevel (luifel, pui of entree) opknappen?  

Het subsidiegebied

De gemeente stelt subsidies beschik-
baar voor versterking van het zoge-
naamde kernwinkelgebied van Stadska-
naal en de aanpak van verplaatsingen 
en leegstand in het gebied rond het 
kernwinkelgebied (het transformatie-
gebied). Op de kaart is het centrum van 
Stadskanaal weergegeven. Het kern-
winkelgebied is groen gekleurd en het 
transformatiegebied oranje. 

Ook hiervoor is subsidie beschikbaar. 
Voor investeringen in luifel, pui en/
of entree van de begane grond krijgt 
u een bijdrage van 30% van de inves-
tering, tot een maximum van € 3.500. 
De vergoeding voor investeringen in 
de voorgevel van de verdieping bestaat 
uit 30% van de investering, tot een 
maximum van € 1.000. In het geval uw 
pand twee voorgevels heeft (zoals bij-
voorbeeld een pand op de hoek van de 
straat) bedraagt de maximale vergoe-
ding € 2.000.

3. Verplaatsingssubsidie
Hebt u op dit moment in Stadskanaal 
maar buiten de buurtwinkelcentra of 
het kernwinkelgebied een winkel, een 
horecazaak (daghoreca) of een onder-
neming ter ondersteuning van de de-
tailhandel en wilt u verhuizen naar het 
kernwinkelgebied? Dan kunt u in aan-
merking komen voor een verplaatsings-
subsidie. De bijdrage voor de verplaat-
singskosten bedraagt € 10.000.

4. Transformatiesubsidie
Wilt u als eigenaar een leegstaand pand 
in het transformatiegebied verbouwen 
zodat het geschikt wordt voor andere 
functies zoals wonen of dienstverle-
ning? Dan komt u in aanmerking voor 
een transformatiesubsidie. De vergoe-
ding voor het transformeren van het 
leegstaand vastgoed bedraagt 35% van 
de verbouwingskosten, tot een maxi-
mum van € 50.000.

Het aanmeldformulier voor de verschil-
lende subsidies kunt u opvragen bij de 
gemeente Stadskanaal of downloaden 
van de website: www.stadskanaal.nl.
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Kernwinkelgebied

Transformatiegebied

Soorten subsidies
De gemeente stelt vier soorten subsi-
dies beschikbaar:
• Plansubsidie
• Gevelverbeteringssubsidie
• Verplaatsingssubsidie
• Transformatiesubsidie 


