
Laatste kans subsidie Fonds Ooststellingwerf 
 
Op 1 maart 2017 start de laatste ronde van het Fonds Ooststellingwerf. Dit Fonds 
ondersteunt vernieuwende ideeën voor leefbaarheid, natuur en milieu en 
economische ontwikkeling. U kunt tot en met 21 maart 2017 uw aanvraag indienen. 
Tijdens deze laatste ronde is er € 310.000 subsidie beschikbaar. Op 14 juli 2017 
wordt tijdens de publieksdag bekendgemaakt welke aanvraag subsidie krijgt. 
 
Informatieavond 15 februari 
Het subsidietraject kent verschillende stappen en voorwaarden. Laat u hier niet door 
afschrikken. We helpen u graag verder. Daarom organiseert de gemeente 
Ooststellingwerf op woensdagavond 15 februari om 19.30 uur een bijeenkomst in de 
raadzaal in het gemeentehuis. Twijfelt u? Kom langs om de kansen voor het opzetten 
van een project te bespreken en vragen te stellen. En roep vooral de initiatiefnemers 
uit uw dorp op om ook te komen.  
 
Bent u op 15 februari niet in de gelegenheid? Geen probleem. Vanaf vrijdag 17 
februari tot 17 maart zit Pina elke vrijdag in de bibliotheek  in Oosterwolde 
(Quadoelenweg 29b). U kunt vrijblijvend binnenlopen van 11 tot 17.30 uur. Of maak 
een afspraak met haar. 
 
Wie kan er subsidie aanvragen? 
Om als inwoner een aanvraag te doen heeft u de hulp nodig van een  vereniging, 
stichting of instelling. Het is alleen mogelijk voor deze rechtspersonen om een 
aanvraag te doen. Bent u geen rechtspersoon, maar heeft u wel een passend idee of 
initiatief? Neem dan contact op met bijvoorbeeld het plaatselijk belang van uw dorp, 
bewonerscommissie, de sportvereniging, oudejaarsvereniging of kerk. Als u beide 
enthousiast bent kunt u samen het initiatief indienen. U kunt dit ook tijdens de 
bijeenkomst bespreken. 
 
Alle informatie 
Op de speciale projectpagina www.ooststellingwerf.nl/fonds vindt u meer informatie 
over het project. Geen internet? Kom op vrijdag langs in Oosterwolde of maak een 
afspraak met Pina. 
 
Contactgegevens Pina Dekker 
p.dekker@ooststellingwerf.nl  
Op werkdagen bereikbaar via 0516 566338 /  06 53 15 17 59. 


