Wellense Adviesraad voor Leefmilieu
AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR DE BESCHERMING VAN
ZWALUWNESTEN
1. Identificatie van de aanvrager
Naam en voornaam
Adres

eigenaar
bewoner
gebruiker

van het gebouw waar zich nesten bevinden

Telefoon en/of GSM
E-mail
Rekeningnummer
Functie van het gebouw
waar de zwaluwnesten
zich bevinden

woonhuis
stalling

bedrijfsgebouw
ander :

2. Voorwerp van de aanvraag
Grootte van de zwaluwkolonie

1 t.e.m. 3 nesten (25 euro/jaar)
4 t.e.m. 6 nesten (37,5 euro/jaar)
7 t.e.m. 9 nesten (50 euro/jaar)
10 of meer nesten (62,5 euro/jaar)
(meerdere legsels in 1 jaar in hetzelfde nest = 1 nest)

Het betreft een kolonie
van

De kolonie bevindt zich
op dit perceel
Adres locatie nesten

huiszwaluw
boerenzaluw
niet gekend
voor het eerste jaar
reeds meerdere jaren (indien gekend, sinds jaartal :
zelfde als adres aanvrager
ander adres (hieronder vermelden) :

)

Korte beschrijving van
locatie waar de nesten
zich bevinden
3. Voorwaarden
De aanvrager dient volgende voorwaarde te respecteren:
o Enkel bezette nesten komen in aanmerking. Indien meerdere legsels in 1 seizoen, wordt slechts 1
legsel meegeteld.
o De aanvragen kunnen ingediend worden tussen 1 mei en 30 juni.
o De aanvrager verleent de WAL de toestemming om een controle uit te voeren in de periode tussen
1 mei en 15 juli. Deze controle zal gebeuren door een lid van de WAL of door een onafhankelijke
deskundige in opdracht van de WAL.
De aanvrager stemt er mee in om volgende voorwaarden ter bescherming van de zwaluwen strikt na te
leven:
o De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens, en na het broedseizoen. Verlaten nesten worden minimaal 3 jaar behouden.
o Bij het schoonmaken van de muren, stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, moeten de nesten gespaard worden. Bij het schoonmaken van de kroonlijsten of dakgoten
moeten de nesten gespaard worden.
o Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten. Indien de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt mag
hiervoor enkel een natuurlijk product worden gebruikt.
o In de ruimten van de gebouwen, waar de zwaluwnesten zich bevinden, worden voldoende openingen voorzien om toegang van zwaluwen mogelijk te maken. Bovendien worden de nodige maatregelen getroffen opdat de nesten onbereikbaar zijn voor katten of andere predatoren.

De ondergetekende verklaart hiermee dat de door hem/haar verstrekte inlichtingen juist en volledig zijn en
dat hij/zij zich zal houden aan de verplichtingen die hem/haar hetzij door de wetgever, hetzij door de Wellense Adviesraad voor Leefmilieu worden opgelegd.

…../…../20…..
Datum

…………………………..……………………………………………………
Handtekening

Vak bestemd voor de administratie van de Wellense Adviesraad voor Leefmilieu:
Datum van indiening aanvraag : ……/……/20……
Datum controlebezoek : ……/……/20……
De aanvraag wordt volledig goedgekeurd
De aanvraag wordt gedeeltelijk goedgekeurd / afgekeurd omwille van:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bedrag van de toegekende subsidie : ………………………………………… euro

