subsidie voor aanleg en beheer van kleine landschapselementen
Aanvraagformulier

Datum van afgifte: ...........................................................

Ondergetekende heeft kennis genomen van het subsidiereglement goedgekeurd door de Gemeenteraad
op 12 december 2005 en doet een aanvraag tot subsidie.

AANVRAGER
Naam, voornaam: ...........................................................................................................................................
Hoedanigheid:
Eigenaar
Grondgebruiker

JA / NEEN
JA / NEEN

Actief als landbouwer

JA / NEEN

Straat, nummer van de aanvrager:
........................................................................................................................................................................
Woonplaats: ...................................................................................................................................................
Telefoon: ........................................................................................................................................................
Bankrekeningnummer: ...................................................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................................................

OMSCHRIJVING VAN DE VOORGENOMEN AANLEG OF BEHEERWERKEN
Dit is een aanvraag voor aanleg – beheer (schrappen wat niet past).
Van haag – heg – houtkant – houtwal – bomenrij – hoogstamboomgaarden - knotbomen –
natuurtechnische graafwerken (schrappen wat niet past).

Vul het rooster op de volgende pagina zorgvuldig in.
Het is belangrijk dat u alle voorwaarden van het subsidiereglement overloopt en invult.
WANNEER zal het werk uitgevoerd worden:
Begindatum: ..................................................................................................................................
Einddatum: ...................................................................................................................................
KADASTRALE GEGEVENS VAN PERCEEL WAAR WERKEN WORDEN VOORZIEN
Kadasternummer: .......................................................................................................................................
Sectie Bestemming gewestplan: ................................................................................................................
Naam en adres eigenaar indien aanvrager zelf geen eigenaar is: .............................................................

OMSCHRIJVING VAN DE VOORGENOMEN AANLEG WERKEN
HAAG

HEG

HOUTKANT

HOUTWAL

Over welke lengte wordt er geplant

Wat is de onderlinge plantafstand

Hoe groot is het gebruikte
plantgoed
Welke soorten worden gebruikt

OMSCHRIJVING VAN DE VOORGENOMEN AANLEG WERKEN (VERVOLG)
BOMENRIJ /
HOOGSTAMBOOMGAARDEN

KNOTBOMEN

Wat is de onderlinge
plantafstand

NATUURTECHNISCHE
GRAAFWERKEN
Niet van toepassing

Hoeveel planten / poten
worden er voorzien

Niet van toepassing

Wat is de stamomtrek op
1 meter hoogte

Niet van toepassing

Welke bescherming
wordt geplaatst

Niet van
toepassing

Welke soorten worden
gebruikt

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Over welke
wateroppervlakte gaat
het

Niet van toepassing

Niet van
toepassing

Over welk volume gaat
het

Niet van toepassing

Niet van
toepassing

OMSCHRIJVING VAN DE VOORGENOMEN BEHEER WERKEN
HAAG

HEG

HOUTKANT

HOUTWAL

Wat is de datum van het laatste
beheerwerk

OMSCHRIJVING VAN DE VOORGENOMEN BEHEER WERKEN (VERVOLG)
BOMENRIJ
Wanneer werden de knotbomen
aangeplant

Niet van toepassing

Wanneer werd het aangelegd

Niet van toepassing

Voor hoeveel knotbomen wordt
subsidie aangevraagd

Niet van toepassing

Wat is de datum van het laatste
beheerwerk

Niet van toepassing

KNOTBOMEN

NATUURTECHNISCHE
GRAAFWERKEN
Niet van toepassing

Niet van
toepassing
Niet van toepassing

KORTE BESCHRIJVING HUIDIGE TOESTAND EN MOTIVATIE VOOR DE WIJZIGING
Voeg situatieschets toe als bijlage en verduidelijk eventueel met foto’s.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

KORTE BESCHRIJVING VAN DE TE BEREIKEN TOESTAND
Belangrijk: vermeld in detail de te gebruiken materialen / plantensoorten
Voeg schets als bijlage toe
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ONDERTEKENING
Ondergetekende, verklaart kennis te hebben genomen van alle voorwaarden in het reglement.
Ondergetekende verklaart van geen andere overheid of stichting subsidies ontvangen te hebben voor
inrichting, beheer, aanleg of onderhoud van kleine landschapselementen op dit perceel. Het
gemeentebestuur zal hierover inlichtingen inwinnen bij de betreffende overheden en stichtingen. Bij
niet-naleving van het reglement zal de aanvraag geweigerd worden.

DATUM

NAAM AANVRAGER

HANDTEKENING

Indien de aanvrager geen
eigenaar is van de onroerende
goederen waarop de beschreven
handelingen worden uitgevoerd.

NAAM EIGENAAR

HANDTEKENING EIGENAAR

INDIENEN EN INLICHTINGEN BIJ:
College van Burgemeester en Schepenen
t.a.v. milieudienst
K. Albertlaan 1
9840 De Pinte
tel. 09 280 80 24

Ik stuur de aangekruiste documenten mee:
O een plan of situatieschets van de huidige
toestand
O een plan of situatieschets van de te bereiken
toestand
O een bouwvergunning
O een natuurvergunning
O andere

VOORBEHOUDEN AAN DE MILIEUDIENST

Handtekening ambtenaar belast met toezicht

Datum eerste plaatsbezoek:
Datum goedkeuring aanvraag College:
Datum tweede plaatsbezoek:
Datum goedkeuring uitbetaling College:
Bedrag voor uitbetaling:

