Aanvraagformulier subsidie KLE’s – gemeente Wichelen

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen
Belangrijk:
Het aanvraagformulier wordt gericht aan het Regionaal landschap Schelde-Durme
Hemelstraat 133 9200 Dendermonde, behalve indien de aanvraag betrekking heeft
op het onderhoud van trage wegen, in dat geval richt u de aanvraag aan de
milieudienst, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.
Startdatum uitvoering: ………….…………..….…………………………...
Einddatum uitvoering: ………….…………..….…………………………...

Gegevens van de aanvrager (in hoofdletters invullen a.u.b.)
Voornaam…………………………….. Naam: .................................................................
Straat: .................................................................................................... nr....................
Postcode: ………………. Gemeente: ………………………………………………………
Tel./GSM.: ............................... E-mailadres: ..............................................................
Rekeningnummer: .........................................................................................................
Hoedanigheid van de aanvrager (vink aan)
○ eigenaar
○ gebruiker (enkel mits toestemming eigenaar)
○ vereniging (enkel mits toestemming eigenaar): ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………... (naam vereniging)
Naam en adres van de eigenaar (enkel invullen indien aanvrager ≠ eigenaar)
…………………………………….....................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Gegevens over de locatie (in hoofdletters invullen a.u.b.)
Kadastrale gegevens van het perceel:
Afdeling

Sectie

nummer

Ligging/straat: ...............................................................................................................
Altijd toevoegen: een kaart met de ligging van het perceel en de aanduiding van de
standplaats van de landschapselementen.
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Overzicht geplande/uitgevoerde* werken aan kleine landschapselementen (* schrap wat niet past)
omschrijving

eenheid

AANPLANT EN AANLEG
aanplant van haag, heg, houtkant, houtwal
aantal planten
aanplant van alleenstaande boom, bomenrij of boomgroep
aantal bomen
aanplant van knotbomen
aantal poten
bebossing kleiner dan 50 are
are
aanleg van een poel
m²
ONDERHOUD
snoeien van een haag
lopende m
snoeien van een heg, onderhoudskapping van een houtkant
lopende m
of houtwal
onderhoudskapping van een hakhoutbos
are
knotten van knotbomen
boom
ruimen van een poel
m²
ruimen van een sloot
lopende m
onderhoud van een trage weg
m²
TOTAAL (€)

eenheidssubsidie (€)

aantal

totaal (€)

0,25
7,5
2,5
15
2,5

………
………
………
………
………

………
………
………
………
………

0,5

………

………

1

………

………

8
6,25
2,5
1,25
0,16

………
………
………
………
………

………
………
………
………
………
.………

De aanvrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en aanvaardt de bepalingen van het gemeentelijk reglement
betreffende de betoelaging voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen.
Opgemaakt te ……………………… op ……………………………..

Handtekening aanvrager
Gemeente Wichelen

Handtekening Regionaal Landschap (indien vereist)
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Beknopte toelichting
Voor een uitgebreide toelichting bij dit formulier wordt hier verwezen naar
het reglement en de bijhorende informatieve folder
Dit formulier dient om gemeentelijke subsidies aan te vragen voor de aanleg en/of
het onderhoud van kleine landschapselementen.
Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u minimaal werken uit te voeren
op percelen gelegen in het landelijk gebied (agrarisch gebied, groengebied of
buffergebied) met een minimum subsidiebedrag van 25 euro.
Het aanvraagformulier wordt gericht aan het Regionaal landschap Schelde-Durme
Hemelstraat 133 9200 Dendermonde, behalve indien de aanvraag betrekking heeft
op het onderhoud van trage wegen, in dat geval richt u de aanvraag aan de
milieudienst, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.
Het Regionaal Landschap onderzoekt uw aanvraag, neemt desgevallend contact met
u op, en controleert de goede uitvoering van de werken. Vervolgens kent de
gemeente de subsidie toe.
Ingeval het onderhoud van trage wegen, onderzoekt de gemeente of zij het
wenselijk acht dat deze wordt onderhouden. De aanvrager wordt daarvan in
kennis gesteld. Enkel mits toestemming van de gemeente wordt een subsidie
toegekend.

Contactgegevens
Regionaal Landschap Schelde-Durme
Hemelstraat 133A, 9200 Dendermonde
Tel. 052 33 89 10 - info@rlsd.be
www.rlsd.be
Milieudienst
Oud Dorp 2
9260 Wichelen
Tel. 052/ 43 24 15 – milieudienst@wichelen.be
www.wichelen.be
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