
We gaan graag in gesprek!

De gemeente Stadskanaal kan u 
ondersteunen bij de verbetering 
van uw winkelpand. Niet alleen 
financieel, maar ook inhoudelijk bij 
de voorbereidingen. Als u plannen 
heeft om uw bedrijf op aan te 
pakken, gaan we graag in gesprek. 
Contactpersoon bij de gemeente 
Stadskanaal is H. Doeven, te bereiken 
via telefoonnummer (0599) 631 
631. Hij kan u ondersteunen bij uw 
plannen en uw aanvraag en u alles 
vertellen over de mogelijkheden en 
de voorwaarden voor de subsidies.
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Bewoners en organisaties zorgen 
er samen voor dat Musselkanaal 
een levendig en zelfstandig dorp 
is en blijft. Het lintdorp maakt 
haar lint mooier en sterker. Door 
bestaande panden aan te pakken, 
door ondernemers sterker te maken 
en nieuw te bouwen in het lint. In de 
Florawijk is na sloop van woningen 
alle ruimte om gezamenlijk aan de 
slag te gaan. Inwoners nemen het 
heft in eigen handen om hun leven in 
Musselkanaal nog mooier te maken.

Ook u kunt als ondernemer bijdragen 
aan een Levendig Musselkanaal. 
Met deze subsidieregeling kunt u 
een financiële bijdrage krijgen als u 
aan de slag gaat met de uitstraling 
van een pand in het centrum van 
Musselkanaal. 

In deze folder leest u over de mogelijk-
heden die deze regeling biedt. We 
hopen dat u aan de slag gaat en 
meebouwt aan een Musselkanaal dat 
klaar is voor de toekomst. 

Soorten subsidies
De gemeente stelt twee soorten 
subsidies beschikbaar:
1  Plansubsidie
2  Gevelverbeteringssubsidie

1. Plansubsidie 
Indien u als eigenaar of huurder 
een (gezamenlijk) plan voor gevel-
verbetering van een pand in het 
kernwinkelgebied wilt maken is er 
een plansubsidie beschikbaar. De 
vergoeding voor het maken van een 
gevelverbeteringsplan bedraagt 70% 
van de kosten, tot een maximum van 
€ 1.000.

Het subsidiegebied

De gemeente stelt subsidies beschik-
baar voor het versterken van de 
uitstraling van de gevels in het 
zogenaamde kernwinkelgebied van 
Musselkanaal. 

2. Gevelverbeteringssubsidie
Hebt u vastgoed binnen het 
kernwinkelgebied of huurt u als 
ondernemer vastgoed waarin een 
winkel, een horecabedrijf (daghoreca) 
of een onderneming ter ondersteuning 
van de detailhandel (bijv. kapperszaak) 
is gevestigd en wilt u de gevel (luifel, 
pui of entree) opknappen? Ook 
hiervoor is subsidie beschikbaar. 
Voor investeringen in luifel, pui en/of 
entree van de begane grond kunt u een 
bijdrage van 30% van de investering 
ontvangen, 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 
bijvoorbeeld een pand op de hoek 
van de straat) bedraagt de maximale 
vergoeding € 2.000.

Ga voor meer informatie  
en/of een aanmeldformulier  

naar het ondernemersloket op  
www.stadskanaal.nl
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Op de kaart is het centrum van 
Musselkanaal weergegeven. Het 
kern-winkelgebied is blauw gekleurd. 
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