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In te dienen voor de uitvoering van het werk

Aanvrager

Naam: ___________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________

Telefoon: ___________________________________________________________

Rekeningnr.: ___________________________________________________________

Hoedanigheid: eigenaar - pachter - gebruiker - andere: ___________________________

Ligging van het werk: (voeg een liggingsplan toe van het geplande werk)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

De aanvrager verklaart het recht te hebben de geplande werken uit te voeren.

Omschrijving van het werk:

Raadpleeg vooraf de gegevens op de keerzijde:

- waarvoor kunt u een toelage aanvragen?

- wat is het bedrag van de toelage?

Geeft in de omschrijving op:

- AANLEG of ONDERHOUD

- WAT (haag, heg, houtkant, bomenrij)

- de BEPLANTING: de lengte, het aantal planten, de plantafstand, de afmeting van het

plantgoed en de soort(en)

- de BEREKENING van de vergoeding

OMSCHRIJVING

Datum: Handtekening:

Aanvragen sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.



Gemeentelijke subsidie voor het aanplanten en
onderhouden van houtkanten en bomenrijen.

Door de gemeenteraad werd tijdens de laatste zitting een subsidiereglement aangenomendat van toepassing wordt vanaf
1 januari 1998.

Waarvoor kunt u een toelage bekomen? Wat is het bedrag van de toelage?

A. Voor aanplant of aanleg:

1. Hagen, heggen, houtkanten: 0,50 euro per plant
- min. lengte van aanplanting: 30 meter
- minimum maat plantgoed: 60 - 80 cm hoogte (bos- en haagplanten)
- plantafstanden: hagen: 0,25 - 0,5 meter

heggen, houtkanten: 1 meter
(haag: wordt door snoei vrij smal gehouden

heg: breed uitgroeiende haag
houtkant: lijnvormige beplanting van hakhout, eventueel aangevuld met hoogstammige bomen en struiken ; hak

hout bestaat uit bomen en struiken die periodiek tegen de grond afgezet worden.)

2. Bomenrijen
- Hoogstammige bomen: 10 euro per boom
- Poten (vbv. knotwilgen): 2,50 euro per boom

- Minimum aantal bomen: 10 stuks voor bewortelde boomstammen
20 stuks voor poten (vbv. knotwilgen)

- Minimum maat: 8/10 cm omtrek voor hoogstammen
minimum 25 cm voor poten

- Plantafstanden: hoogstammige bomen: 7 - 10 meter
knotbomen: 5 - 7 meter.

B. Voor onderhoud:

Knotten van knotbomen: 7,50 euro per boom
Toelage om de 5 jaar (of meer) toekenbaar.

ALGEMEENHEDEN:

- Het landschapselement moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente en binnen het agrarisch gebied (zones aangeduid op het 
gewestplan).

- Toelagen voor beplanting gleden enkel voor streekeigen boom- en struiksoorten. Raadpleeg hiervoor de lijst.
- De aanplantingen moeten gebeuren in de best mogelijke omstandigheden, het planten geschiedt volgens de regels van de kunst.
- Komen niet in aanmerking voor de toelage:

- (her)aanplantingen ingevolge de toekenning van een vellings-, bouw- of milieuvergunning.
- het onderhoud van randbeplanting rond siertuinen.
- het aanleggen van bos(jes) behoren niet tot kleine landschapselementen.

- De toelage kan worden geweigerd wanneer het voorgestelde werk om natuur- of landschapsredenen of gezien de aard van de staat van het 
object door het college ongewenst geacht wordt.

- De toelage wordt beperkt tot 250 euro.
- De aanvrager neemt kennis van het volledig gemeentelijk reglement op de betoelaging van aanleg en onderhoud van kleine landschapsele-

menten.

Aanvraagformulieren kunnen verkregen worden op het gemeentehuis, dienst Leefmilieu,
waar u ook een kopie van het gemeentelijk reglement en de bomenlijst kunt verkrijgen. Voor
verdere inlichtingen kunt u ook steeds terecht bij 

nikolaas.croene
Nikolaas Croene, Tel. 050/ 81.01.33.




