Geachte heer, mevrouw,

“Ook in 2019 stelt de provincie Groningen subsidie beschikbaar om uw Rijksmonument te onderhouden!”
Het Erfgoedloket Groningen nodigt u daarom graag opnieuw uit voor een van de informatieve inloopbijeenkomsten
over de financiële regelingen voor het onderhouden van uw monumentale pand.
De inloopbijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties in de provincie Groningen.

Tijdens de bijeenkomsten kunt u vragen stellen over de verschillende financiële regelingen. Meer informatie over de
regelingen vindt u in het bijgevoegde informatieblad. Ook kunt u op de inloopbijeenkomsten antwoord krijgen op al uw
andere vragen met betrekking tot uw monumentale pand, bijvoorbeeld over verduurzamen, versterken en
schadeafhandeling.

Naast het Erfgoedloket zijn onder andere de volgende partners op onze inloopbijeenkomsten aanwezig:
Nationaal Restauratiefonds – voor al uw vragen over financieringsmogelijkheden, zoals de Monumentenhypotheek, de voorfinanciering belastingaftrek of de Duurzame Monumenten-lening.
Monumentenwacht Groningen – voor al uw vragen over onderhoud en het belang van periodieke inspecties
Gemeenten – informatie over ontwikkelingsmogelijkheden en vergunningsprocedures
Provincie Groningen – informatie over de nieuwe financiële regelingen
Nationaal Coördinator Groningen – voor al uw vragen over versterking van uw pand
Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen – voor al uw vragen over schademelden aan uw pand
Vereniging Groninger Monumenteigenaren – ‘samen staan we sterk’ voor eigenaren van erfgoedpanden

Data en locaties:
Wij ontvangen u graag op een van de onderstaande data. Er is geen vaste aanvangstijd. U kunt binnenlopen wanneer
het u uitkomt.
Donderdag 28 maart 2019 tussen 17.00 en 20.00

– De Boerderij, Hoofdweg 28 Slochteren
landgoed Fraeylemaborg

Donderdag 23 mei 2019 tussen 17.00 en 20.00

– Landgoed Ekenstein, Alberdaweg 70 Appingedam

Donderdag 5 september 2019 tussen 17.00 en 20.00

– Het Spijslokaal, Openluchtmuseum Het Hoogeland
Oosterkerkpad 3 Warffum

Het Erfgoedloket Groningen wordt uitgevoerd door:

en mogelijk gemaakt door:

Aanmelden
Meld u aan voor de inloopbijeenkomsten door een e-mail te sturen naar: info@erfgoedloketgroningen.nl of te bellen
met: 050 313 27 09.

Bij grote opkomst en vraag overwegen wij einde van het jaar in Groningen ook nog een bijeenkomst te organiseren.
Heeft u hier belangstelling voor, laat ons dit dan tijdig weten.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Dit kan via onze website:
www.erfgoedloketgroningen.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het Erfgoedloket Groningen,

Eefje van Duin, projectleider
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