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En de winnaar is…  
OBS ’t Tuselant!
Winnaar waarvan? Van een wedstrijd voor de vergroening van schoolpleinen georganiseerd door het 
Hoogheemraadschap. Nu het klimaat verandert is het belangrijk om te zorgen dat we ons wapenen  
tegen hitte. Ook is het belangrijk dat het water van grote stortbuien plek heeft om in de grond te  
zakken. Dat lukt niet op schoolpleinen met alleen maar tegels. Dus moeten we ‘van tegels naar groen’.

Evenementensubsidie 2021 voor 1 oktober aanvragen

Directeur Edith Gerssen (midden) 
ontvangt cheque uit handen 

van Klazien Hartog, bestuurder 
Hoogheemraadschap

en daarmee afkoeling in hete 
zomers en een betere afwatering. 
Een groen schoolplein is ook goed 
voor insecten, vlinders en vogels. 

Oordeel van de jury
De kwaliteit van de inzendingen 
was erg hoog. De vakjury was erg 
enthousiast over de wijkfunctie 
van het schoolplein van ’t Tuselant. 
Ook was men enorm te spreken 
over de manier waarop het spelen 
en ontdekken door leerlingen in 
het ontwerp is samengevoegd.  

De creatie van een chillhoek vindt 
de jury naast de relaxfactor ook nog 
eens nuttig tegen hittestress.  

Bestuurder van het Hoogheem-
raadschap Klazien Hartog reikte 
vorige week een cheque uit aan 
directeur Edith Gerssen en  
leerlingen Djazzie en Nasteho  
van OBS ’t Tuselant. Zij ontvingen 
een subsidiebedrag van 20%  
van de geschatte kosten  
van vergroening: €  7.520,-  
(20% van 37.598,-).

De gemeente steunt graag evenementen en activiteiten die aan-
trekkelijk, boeiend en interessant zijn voor alle inwoners. En die 
Den Helder positief op de kaart zetten. Daarvoor is een ‘geldpotje’ 
gereserveerd. Het bedrag dat wij beschikbaar hebben verdelen we 
ieder jaar over publieksactiviteiten en evenementen. 
 

tensubsidie aan. Misschien komt 
de activiteit die u wilt organiseren 
hiervoor in aanmerking. 

Evenementen voor iedereen
We vinden het belangrijk dat zo 
veel mogelijk mensen in onze 

gemeente kunnen genieten van 
evenementen en publieksactivitei-
ten. Waar iedereen zich welkom 
voelt. En die openbaar toegankelijk 
zijn.

Aandacht voor de onderwerpen 
maritiem, techniek en energie
We maken reclame voor onze stad 
met maritieme- en technische  
ontwikkelingen en ook ontwikke-
lingen op het gebied van energie. 
We geven evenementen en 
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Organiseert u in 2021 een evene-
ment of publieksactiviteit? En 
heeft u daarvoor net een beetje 
geld te kort? De gemeente dekt 
maximaal 25% van de totale  
kosten. Vraag dan vóór 1 oktober 
2020 bij de gemeente evenemen-

publieksactiviteiten die daaraan bij-
dragen extra subsidiepunten. Hoe 
hoger u scoort op de onderwerpen 
maritiem, techniek of energie, hoe 
groter de kans op subsidie. 

Voorwaarden
We maken onderscheid in publieks-
activiteiten en evenementen. 
Publieksactiviteiten en evenemen-
ten moeten aan bepaalde voor-
waarden voldoen en zijn vooral 
gericht op onze inwoners of op een 
bijzondere doelgroep. Evenemen-
ten zijn gericht op regionaal of 
(inter)nationaal publiek. En hebben 
een grote reclamewaarde voor de 
stad. Uiteraard moet de activiteit die 
u organiseert geheel of voor een 
groot deel plaatsvinden in de 
gemeente Den Helder. Activiteiten 
met het doel winst te maken, 
komen niet in aanmerking voor een 
bijdrage. Daarnaast kunnen alleen 
organisaties die als rechtspersoon 
staan geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel een subsidieaan-
vraag indienen. Vermeld daarom op 
het aanvraagformulier uw inschrijf-
nummer van de Kamer van Koop-
handel. 

Evenementensubsidie voor  
1 oktober aanvragen
Wilt u in aanmerking komen voor 
evenementensubsidie? Vraag die 
dan vóór 1 oktober 2020 aan via 
www.denhelder.nl/evenementen-

subsidie. U kunt de subsidie 
aanvragen vanaf 1 september. 
We behandelen alleen de aan-
vragen die vóór 1 oktober binnen 
zijn.
 
Naast het aanvraagformulier 
moet u ook inleveren:
•  Een omschrijving van de aard, 

de inhoud en de omvang van 
de activiteiten.

•  Een sluitende begroting.
•  Een promotieplan.
•  Een overzicht van de bestuurs-

leden.

Meer informatie
Op www.denhelder.nl/evenementensubsidie 
vindt u de ‘Subsidieverordening 
evenementen Den Helder 2020’. 
En de regels en het puntensy-
steem  
die erbij horen. We raden u aan 
die van tevoren door te nemen. 
Het is handig uw aanvraag via 
e-Herkenning te doen. Dan  
kunt u de aanvraag tijdens het 
indienen opslaan om later verder 
te gaan. 

Vragen?
Heeft u vragen? Aarzel dan niet 
om contact met ons op te 
nemen. U kunt bellen met Mary 
Laan, beleidsadviseur Vrijetijds-
economie, via telefoonnummer 
14 0223, of haar e-mailen:  
m.laan@denhelder.nl.

Racing Aeolus 
Den Helder 2019
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‘t Tuselant is een van de drie win-
naars van de wedstrijd van het 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK). En het 
mooie is dat ze hiermee een flink 
bedrag hebben gewonnen om 
hun schoolplein klimaatvriendelij-
ker te maken. Dat is ook het doel 
van de wedstrijd: het vergroenen 
van schoolpleinen stimuleren en 
leerlingen over het belang van 
groen te informeren.  
Een groener schoolplein betekent 
meer frisse lucht, meer schaduw 


