
Veel Haarlemmermeerders voelen de gevolgen van de 
coronacrisis, zowel fysiek als mentaal.
Dat geldt in het bijzonder voor jongeren en ouderen 
die eenzaam zijn, psychische problemen, een licht 
verstandelijke beperking hebben of voor dak- en 
thuislozen. De gemeente wil de lange termijn gevolgen 
van de crisis zoveel mogelijk beperken. 

De gemeente stelt subsidie beschikbaar vanuit 
coronamiddelen van het Rijk om extra activiteiten te 
organiseren. Er is een uitvoeringsplan ‘Coronaherstel 
Jong en oud in Haarlemmermeer’ waarin de actielijnen 
zijn beschreven waarvoor subsidie aangevraagd kan 
worden. Het gaat bijvoorbeeld om initiatieven gericht 
op ontmoeten, welzijn, gezonde leefstijl en mentale 
ondersteuning. Organisaties of instellingen met een 
goed idee kunnen subsidie aanvragen. Ondernemers 
met een goed idee kunnen contact opnemen met 
de gemeente om te kijken aan welke organisatie 
zij gekoppeld kunnen worden voor de aanvraag en 
uitvoering. 

Subsidieaanvraag 
coronaherstel
• De subsidie is eenmalig en  

alleen bedoeld voor  
aanvullende activiteiten naast 
regulier aanbod in 2021 en 2022.

• De subsidieaanvraag moet acht weken voor de 
startdatum van de activiteit bij de gemeente 
ingediend zijn. De indiener krijgt zo snel mogelijk 
bericht over de aanvraag. Dit duurt maximaal acht 
weken. 

• Het project en/of de activiteit moet op 31 december 
2022 afgerond zijn.

• De aanvraag moet een samenwerking zijn tussen 
meerdere organisaties in Haarlemmermeer.

• De subsidie wordt verdeeld onder de aanvragers 
volgens de regels die ook bij normale 
subsidieaanvragen toegepast worden. Meer 
informatie is te vinden op haarlemmermeer.nl/
subsidie. 

• Het project en/of de activiteit moet aansluiten bij 
de verdeelregel ‘Ondersteuning ten behoeve van het 
verstevigen van de Sociale Basis’. 

• Dien uw aanvraag digitaal in. Ga naar: 
haarlemmermeer.nl/subsidie en klik op ‘subsidie 
aanvragen’.

Voor meer informatie over het 
uitvoeringsplan, de verdeelregel 
en overige vragen kunt u 
mailen naar: meervoorelkaar@
haarlemmermeer.nl.

Goede ideeën voor coronaherstel van de inwoners 
in Haarlemmermeer?

meer voor elkaar


