PREMIE VOOR HET ONDERHOUD VAN
KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
AANVRAAGFORMULIER
versie 31.03.2009

GELIEVE IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS!

Gegevens aanvrager
Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………
GSMnummer:……………………………………………………………………………………………………..
Hoedanigheid (eigenaar, pachter, gebruiker, andere):……………………………………………………….
Indien geen eigenaar:
Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………
□ Schriftelijke toestemming in bijlage

Ligging van de uit te voeren werken
Straat en nummer:………………………………………………………………………………………………..
Kadastrale gegevens:………… afd., sectie..……, nr(s).…………………………………............................
□ Liggingsplan in bijlage

Beschrijving van de werken
Het gaat om het aanplanten/aanleggen van:
□ haag
□ heg

□ houtkant
□ knotbomen

□ poel

Voor onderhoud dienen volgende gegevens vermeld te worden:
lengte waarover onderhoud uitgevoerd wordt: ………………………………………………………
aantal bomen: …………………………………………………………………………………………..
plantensoort(en): ………………………………………………………………………………………..
wijze waarop snoeihout wordt verwerkt: ……………………………………………………………..
□ Plan van de uit te voeren werken in bijlage
De periode waarin de werken zullen uitgevoerd worden: ……………………………………………….
Ik verklaar kennis te hebben genomen van het subsidiereglement voor aanplant en onderhoud van kleine
landschapselementen.
Lendelede, op ...............................
(naam, datum en handtekening)

Goedkeuring College van Burgemeester en Schepenen
Datum ontvangst: ……………………………………. Datum CBS: …………………………………………...
Aanvraag goedgekeurd: □ Ja □ Nee
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AANVRAAG TOT UITBETALING VAN DE TOELAGE
VOOR HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
AANVRAAGFORMULIER
versie 31.03.2009

GELIEVE IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS!

Gegevens voor uitbetaling van de toelage
Datum waarop de aanvraag werd goedgekeurd: ……………………………………………………………...
Datum uitvoering werken: ……………………………………………………………………………................

Uitgevoerde werken:
Aantal
Hagen Onderhoud:
Heggen Onderhoud:
Houtkanten Onderhoud:
*Onderhoud +:
Houtwallen Onderhoud:
*Onderhoud +:
Knotbomen Onderhoud:
*Onderhoud +:
Poel Onderhoud:

m
m
m
m
m
m
stuks
stuks
m²

Toelage
€ 0,5/m
€ 0,6/m
€ 0,6/m
€ 1,25/m
€ 0,6/m
€ 1,25/m
€ 9/boom
€ 12/boom
€ 2,5/m²

Totaal toelage

TOTAAL:
* onderhoud + : hakhout ter plaatse gehakseld

Eventuele opmerkingen : ............................................................................................ …………………….
Lendelede, op ...............................
(naam, datum en handtekening)

Controle technische dienst
Datum controle: . . / . . / . . . .
Opmerkingen: ………………………………….
…………………………………………………...
…………………………………………………...
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Stempel & handtekening technische dienst

Controle: OK – NIET OK
Doorgegeven aan de rekendienst op: . . / . . / . . . .
Milieuambtenaar Elvire Vanysacker,
(datum, handtekening en stempel)
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PREMIE VOOR DE ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
PROCEDURE
versie 31.03.2009

A. Omschrijving van de toelage
Deze premie wordt toegekend aan de mensen die kleine landschapelementen aanplanten, aanleggen of
onderhouden.
B. Wie komt in aanmerking?
Alle personen die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Lendelede kunnen aanspraak
maken op de premie voor de kleine landschapselementen. Op voorwaarde dat de woning gelegen is in een
agrarisch gebied (gewestplan).
C. Welke voorwaarden worden gesteld?
Bij het aanvraagformulier moet een liggingsplan bijgevoegd worden waarop de kleine landschapselementen
aangeduid staan (locatie en hoeveelheid). Indien het dossier niet volledig is zal het niet behandeld worden.
D. Bijdrage van de toelage
De premie bedraagt maximaal 150 euro per jaar voor de aanleg en/of onderhoud van kleine
landschapselementen. Indien het hakhout ter plaatse wordt gehakseld, bedraagt de maximum toelage voor
onderhoud 200 euro.
E. Hoe aanvragen?
Om van deze premie te kunnen genieten moet het aanvraagformulier ingediend worden bij de milieudienst
samen met de verplichte bijlagen. Na goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen zal
het hoofd van de technische dienst zal langskomen voor een algemene controle. Wanneer deze controle in
orde is wordt het dossier doorgegeven aan de rekendienst voor de uitbetaling van de premie.
F. Contactpersoon voor meer informatie
Meer informatie bij de Milieudienst – Elvire Vanysacker.
Telefoon: 051 33 63 05
Fax: 051 33 63 07
E-mail: milieudienst@lendelede.be
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