AANVRAAGFORMULIER TOELAGE VOOR AANLEG EN
ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
Vak voorbehouden voor de administratie
Indiening aanvraag: ......................................... Advies dienst leefmilieu: ...............................
Voorlopige toekenning: .................................... Bedrag voorlopige toekenning: .....................
Nazicht uitvoering: ........................................... Definitieve toekenning: .................................
De aanvraag dient minimaal één maand voor de aanvang van de uitvoering van de werken
te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de milieudienst, p/a gemeentehuis, Dorpsstraat
99, 2940 Stabroek, tel. 03 210 11 50, fax 03 569 93 97, e-mail milieudienst@stabroek.be.
In te vullen door aanvrager:
Naam: ...................................................................................................................................
Adres:....................................................................................................................................
Ligging van het werk: ............................................................................................................
Kadastrale gegevens: sectie:............... nr(s):.........................................................................
Hoedanigheid:
eigenaar - pachter - gebruiker - andere: ................................................................................
Voorgenomen periode van uitvoering: ...................................................................................
Rekeningnr.: ..........................................................................................................................
Voeg een uittreksel van de topografische kaart (1/10.000) en een uittreksel van het
kadastraal plan toe van het geplande werk. Beide uittreksels kunnen bij de milieudienst
worden aangevraagd.
De aanvrager verklaart het recht te hebben de geplande werken uit te voeren.
OMSCHRIJVING VAN HET WERK
A. TOELAGE VOOR AANPLANT OF AANLEG

Vak bestemd
voor de
aanvrager

Vak voorbehouden
voor de
administratie

1. Voor een haag, heg of houtkant 1
1.a. Aantal:

(0,50 euro/ex.)

1.b. Soort(en)
(indien onvoldoende plaats; voeg overzicht toe in bijlage)
1.c. Lengte: (min. 50 m)
1.d. Plantafstand: (0,3 m - 0,5 m voor hagen, 1 m voor
heggen/houtkanten)
1.e. Plantgoedformaat: (min. 60 cm - 80 cm)
Haag: wordt door snoei smal gehouden. Heg: breed uitgegroeide haag. Houtkant: lijnvormige beplanting van
hakhout (bomen die periodiek tegen de grond afgezet worden), evt. aangevuld met hoogstammige bomen en
struiken
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Vak bestemd
voor de
aanvrager

Vak
voorbehouden
voor de
administratie

2. Voor een bomenrij
2.1. Hoogstammig beworteld plantgoed
2.1.a. Aantal: (min. 10)

(10,00 euro/ex.)

2.1.b. Soort(en):
(indien onvoldoende plaats: voeg overzicht toe in bijlage)
2.1.c. Plantafstand: (7 m - 10 m)
2.1.d. Stamomtrek 1 m boven maaiveld: (min. 8 cm - 10 cm)
2.2. Niet-bewortelde poten
2.2.a. Aantal: (min. 20)

(2,50 euro/ex.)

2.2.b. Plantafstand: (5 m - 7 m)
2.2.c. Stamomtrek 1 m boven maaiveld:

(min. 25 cm)

3. Hoogstammige fruitbomen (min. 15)
(10,00 euro/stuk)
4. Bebossing

(25 euro/are)

5. Veedrinkpoel (amfibieënpoel)
5.a. Oppervlakte: (min. 40 m²)
5.b. Diepte:
5.c. Inhoud:
B. TOELAGE VOOR ONDERHOUD

(5,00 euro/ex.)
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1. Onderhoudssnoei haag: lengte:

(min. 50 m)

(0,50 euro/ex.)
2. Onderhoudssnoei heg/houtkant: lengte:

3. Knotten knotbomenrij: aantal:

(min. 50 m)
(1,25 euro/ex.)

(12,50 euro/ex.)

4. Heruitdiepen/herstellen bestaande veedrinkpoel:
4.a. Oppervlakte:
4.b. Diepte:
4.c. Inhoud:

(5,00 euro/ex.)

C. TOELAGE VOOR PROJECTEN
Omschrijving van de actie in bijlage
Begroting van de uitgaven in bijlage

Voor een gecombineerde aanplant van een haag of heg met een bomenrij geldt de samenvoeging van de
overeenkomstige bepalingen en bedragen.
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De aanvrager van de toelage verplicht zich ertoe het object van de betoelaging minstens 10
jaar na de uitvoering te laten bestaan en om de normale onderhouds- en behoudswerken uit
te voeren. Dit houdt onder neer in het vervangen van eventueel afgestorven aanplantingen
wanneer dit nodig is om het kleine landschapselement te herstellen.
De aanvrager neemt kennis van het volledige reglement houdende betoelaging van de
aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen.
Aanvraag opgesteld te (plaats) (datum) ................................................................................
Handtekening van de aanvrager

----Het gemeentebestuur Stabroek is verantwoordelijk voor de verwerking van je
persoonsgegevens. Deze worden verwerkt door onze medewerkers en gebruikt om de
gevraagde dienstverlening te realiseren. De verwerking van uw gegevens blijft beperkt tot de
beoogde dienst. We geven deze niet door aan derden behalve als dit voor een bepaalde
dienst gevraagd wordt of kadert in onze privacyverklaring. Je kan ten alle tijde schriftelijk
vragen je gegevens in te zien, te verbeteren of te schrappen. Hoe je dat doet kan je integraal
nalezen in onze privacyverklaring op www.stabroek.be
-----
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