Wellense Adviesraad voor Leefmilieu
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR BEWOONDE ZWALUWNESTEN
Artikel 1 : Beschrijving
De Wellense Adviesraad voor Leefmilieu (verder afgekort als ‘WAL’) geeft een toelage voor het in stand
houden van nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen.
Artikel 2 : Aanvraagvoorwaarden
§1. De toelage heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen gelegen op het grondgebied Wellen.
§2. Enkel bezette nesten komen in aanmerking. Indien meerdere legsels in 1 seizoen, wordt slechts 1 legsel
meegeteld.
§3. De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens, en na het broedseizoen. Verlaten
nesten worden minimaal 3 jaar behouden.
§4. 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.
§5. 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.
§6. 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.
Artikel 4 : Toekenningsvoorwaarden
§1. De aanvraag tot subsidie gebeurt schriftelijk op een standaardformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de gemeente (https://www.wellen.be/nl/wellense-adviesraad-voor-leefmilieu-wal)
en bij de milieudienst van de gemeente (Dorpsstraat 25, 3830 Wellen).
§2. De aanvragen kunnen ingediend worden tussen 1 mei en 30 juni.
§3. 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.
§3. De WAL behoudt zich het recht om subsidieaanvragen te weigeren die niet voldoen aan de voorwaarden van dit subsidiereglement.

Artikel 3 : Premiebedrag en uitbetaling
§ 1. De toelage wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waar of waarin de kolonie zich bevindt.
Voor appartementsblokken gaat de premie naar de vereniging van mede-eigenaars, tenzij kan aangetoond
worden dat de zwaluwnesten verbonden zijn aan 1 individueel appartement.
§ 2. Volgende toelagen worden verstrekt voor het in stand houden van bewoonde huis- en boerenzwaluwnesten:
o 25 euro/jaar voor een kolonie van 1 tot en met 3 nesten;
o 37,5 euro/jaar voor een kolonie van 4 tot en met 6 nesten;
o 50 euro/jaar voor een kolonie van 7 tot en met 9 nesten;
o 62,5 euro/jaar voor een kolonie van 10 of meer nesten.
Artikel 4 : Dit reglement treedt in voege op 10.01.2018.

