Aanvraagformulier subsidiëring kleine landschapselementen in Wellen
Gegevens aanvrager
Naam + voornaam:

…………………………….…………………………….…………………………….

Straat + nr.:

…………………………….…………………………….…………………………….

Postnummer + gemeente:

…………………………….…………………………….…………………………….

Telefoonnummer:

…………………………….…………………………….…………………………….

E-mail:

…………………………….…………………………….…………………………….

Rekeningnummer:

…… …… …… - …… …… …… …… …… …… …… - …… ……

Gegevens perceel
Gemeente:
…………………………….…………………………….…………………………….
Straat (+ eventueel huisnummer): …………………………….…………………………….……………………………..
Kadastrale gegevens:

afd. …………….., sectie …………….., nr. …………….

Specificeer in welke hoedanigheid u de subsidie aanvraagt
eigenaar
gebruiker
pachter
anderen…..
De aanvrager verklaart het recht te hebben om de geplande werken uit te voeren.
Beschrijving van de werken
De aanvrager wenst in aanmerking te komen voor een subsidie voor volgende werken:
Aanplant/aanleg:
Soort (1)
haag/heg
lengte (m)
………..
…………………………….…………………………….
houtkant
oppervlakte (m²) ……….
…………………………….…………………………….
bomen
aantal
………..
…………………………….…………………………….
knotbomen
aantal
………..
…………………………….…………………………….
poel
oppervlakte (m²) ……….
…………………………….…………………………….
hoogstamboomgaard (2)
aantal
………..
…………………………….…………………………….
Onderhoud hoogstamboomgaard:
vormsnoei (3)
aantal
onderhoud vanaf
6 jaar na aanplant (3)
aantal
(1)
(2)
(3)

………..

Soort (2)
…………………………….…………………………….

………..

…………………………….…………………………….

Soortenlijst toevoegen indien het om meerdere soorten gaat.
Eerste 5 jaar na aanplant is vormsnoei verplicht.
Bewijs onderhoudscontract toevoegen, of bewijs van ervaring of opleiding

Indien de aanplant/aanleg nog niet uitgevoerd is, aangeven wanneer deze zal gebeuren:
Tussen november en maart (plantseizoen): vb. 2014 – 2015

20…. – 20….

Toevoegen:
Verplicht :

Topografische kaart (schaal 1/10 000) + kadasterplan/detailkaart (schaal 1/2000) met aanduiding van het klein
landschapselement

Minstens 2 foto’s van de locatie van het kleine landschapselement

Soortenlijst toevoegen indien het om aanplant van meerdere soorten gaat
Ingeval van hoogstamfruitboomgaard :

Bewijs onderhoudscontract toevoegen, of bewijs van ervaring of opleiding van onderhoud hoogstamfruitbomen

Onderhoud aan hoogstambruitbomen vanaf 6 jaar na aanplant : min. 2 foto’s per boom (waarvoor subsidie wordt
aangevraagd) van de situatie vóór en na de onderhoudswerken
De aanvrager verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het gemeentelijk reglement betreffende de aanleg en het
onderhoud van kleine landschapselementen. De aanvrager verklaart hierbij de aanleg en/of het onderhoud van het klein
landschapselement uitgevoerd te hebben volgens de voorwaarden die opgenomen zijn in het gemeentelijk subsidiereglement
betreffende de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen.
Datum van ondertekening:

Handtekening aanvrager:

Datum van goedkeuring KLE subsidie door College van Burgemeester en Schepenen: ...../...../.......

