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Aanvraagformulier voor een bijdrage uit Het Fonds via de VBGW 
 
Om te kunnen beoordelen of uw project of evenement in aanmerking komt voor een bijdrage 
uit Het Fonds vult u onderstaande gegevens volledig in en stuurt deze naar het bestuur van de 
VBGW. 
 
Postbus 983 
9700 AZ Groningen 
Of via e-mail: simon@fisie.nl  
Of via faxnummer: 050 – 527 83 73. 
 

 
Contactgegevens 
 

Organisator of organisatie: Gemeente Groningen & Investore Holding BV 

Hoofdverantwoordelijke: De heer M. de Gier 

Contactpersoon: Simon Leijendekker 

Adres: Postbus 70000 

Postcode/plaats: 9704 AA GRONINGEN 

Telefoonnummer: 0623933133 

E-mailadres: simon@fisie.nl 

Bent u lid van de VBGW: NVT 

Bent u BTW-plichtig: *) Ja 

Uw BTW nummer: 8203.55.392 

*) Zo ja, vul hierna de bedragen exclusief BTW in, zo nee, vul de bedragen inclusief BTW in. 
 

Naam van het project 
 
Visie op meubelboulevard Hoendiep 

 
Informatie over het project 
Een korte beschrijving van het project plaatst u hieronder.  
(Graag bijvoegen het volledige projectplan inclusief doelstellingen, te verwachten resultaten, 
financieel dekkingsplan en de kansen/risico’s die het project met zich meebrengt.) 
 

Vanuit vastgoedeigenaren en exploitanten is verzocht om meer vrijheden voor vestiging van 
detailhandel op de locatie Hoendiep. Er liggen een aantal concrete verzoeken van commerciële 
partijen die de toekomstige positie van de huidige Meubelboulevard Hoendiep zouden kunnen 
versterken. Er zijn plannen bekend voor de mogelijke vestiging van een supermarkt en de 
ontwikkeling van het planconcept “De witte wolk”. Naast de vraag of deze initiatieven de juiste 
oplossing aandragen voor de huidige problematiek van het Hoendiep is het met name de vraag 
wat de mogelijke consequenties van deze initiatieven zijn op de huidige voorzieningenstructuur 
van de stad Groningen. 
 
De gemeente Groningen, de VBGW (Vereniging Bedrijvenparken Groningen West) en Investore 
Holding BV hebben Broekhuis Rijs Advisering gezamenlijk verzocht een offerte op te stellen 
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voor een advies inzake een toekomstbestendig winkelgebied Hoendiep met regionale 
uitstraling. De keuze voor het toekomstige model dient zowel kwantitatief, als kwalitatief 
onderbouwd te worden. De huidige hiërarchische structuur van de winkelvoorzieningen met 
sterke buurt- en wijkwinkelcentra dient bij de toekomstige ontwikkeling van het Hoendiep te 
worden gerespecteerd en gehandhaafd. 

 
 
 
Vervolg informatie over het project of evenement 
  

Locatie van het project of evenement: 
 

Hoendiep 

Wat is concreet de toegevoegde 
waarde van het project of evenement 
voor Groningen west? 
 

De visie helpt het Hoendiep zich verder te 
ontwikkelen en te onderscheiden t.o.v. de 
“Sontplein”kant en in de juiste relatie tot 
wijkwinkelcentra 

Gaat u het project of evenement 
kenbaar maken aan het publiek en zo ja 
hoe gaat u dit doen? 

Ja, middels bijeenkomsten, website, nieuwsbrief, en 
communicatie. 

Wat is de huidige status van het project 
of evenement? 

Lopend/in opdracht 

Is het een éénmalig project of is een 
jaarlijkse bijdrage nodig? 

Eenmalig 

Zo ja, voor hoe lang verwacht u dat een 
bijdrage uit het Fonds wordt gevraagd? 

- 

 
Financiën 
 
De volgende vragen hebben betrekking op de financiën van het project.  
Wat zijn de totale kosten van het project? 
 

De kosten van de adviesopdracht zijn EUR 12.000,00 

 
Hoe ziet het financieringsplan eruit?  
Voor welk deel van de kosten is reeds dekking gevonden en op welke wijze? (zelf, sponsoren, 
overige)  
 

Er wordt geïnvesteerd door 3 partijen, te weten: 
Gemeente Groningen – EUR 4.000,00  
Investore BV – EUR 4.000,00  
VBGW – EUR 4.000,00 

 
Voor welk bedrag doet u een beroep op Het Fonds? (Dit is tevens de maximale bijdrage. Mocht 
het project of evenement uiteindelijk geen doorgang vinden dan kan er geen beroep op de 
toegezegde gelden worden gedaan): 
 

EUR 4.000,00 
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Ondertekening 
De ondergetekenden verklaren zich, voor zover op hen van toepassing, voorts akkoord met de 
onderstaande verklaringen. 
 
Aldus getekend te   Groningen  
 
De dato    3 juni 2015 
 
Hoofdverantwoordelijke K.J. Holtman, voorzitter VBGW  
 
 
Hoofdverantwoordelijke neemt op zich om het project conform het projectplan uit te voeren 
en verantwoording af te leggen binnen 1 maand na afronding van het project. 
 

1. Met het ondertekenen van dit formulier verklaren de ondertekenaars dat zij zelfstandige 
ondernemingen zijn en niet op enigerlei wijze met elkaar in een groep zijn verbonden. 

2. De hoofdverantwoordelijke neemt op zich om het project conform het projectplan op te 
leveren en aan VBGW verantwoording af te leggen binnen 1 maand na afronding van 
het project. Met het ondertekenen van dit formulier verklaart de 
hoofdverantwoordelijke voorts dat hij verantwoordelijk is voor de gehele 
administratieve afhandeling van dit verzoek, de inning van de gelden, het administreren 
van de inkomsten en de uitgaven van het project, de facturering en de afdracht c.q. 
verrekening van BTW in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

 
Stuur mee met dit verzoek een uittreksel uit het Handelsregister betreffende de 
hoofdverantwoordelijke, alsmede een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de tot 
vertegenwoordiging bevoegde personen van de hoofdverantwoordelijke. 
 
Penningmeester VBGW  Secretaris VBGW   
 
 
Remko Koopman  Stefan Mak   
Naam    Naam      
 
 
---------------------------  ---------------------------   


