Aanvraagformulier voor het bekomen van een subsidie voor het behoud van
zwaluwkolonies
In te dienen voor 1 juli van het jaar waarvoor een subsidie wordt aangevraagd. Aanvragen
die te laat worden ingediend, komen niet meer in aanmerking voor subsidie.
1. Identificatiegegevens aanvrager
Naam: …………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer of GSM: …………………………………………………………………………………….
Rekeningnummer (IBAN): …………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer aanvrager: ……………………………………………………………………………..
Gebruiker van de gebouwen waar de zwaluwnesten hangen: ja / neen
2. Gegevens zwaluwnest
Ligging van het zwaluwnest: ………………………………………………………………………………….
Straat + huisnummer:
……………………………………………………………………………………………………………………
Kadastrale gegevens: afd……..sectie………………..nr(s)…………………………………………………
De ter plaatse gelegen woning/gebouw heeft als bestemming:
De gebruiker verklaart dat er zich op de bedoelde locatie een:
Kleine zwaluwkolonie bevindt (minder dan 3 nesten) (*)
Grote zwaluwkolonie bevindt (3 tot 5 nesten) (*)
Zeer grote zwaluwkolonie bevindt (meer dan 6 nesten) (*)
Het betreft:
Huiszwaluw
Boerenzwaluw
Gierzwaluw
Deze kolonie bevindt er zich:
Voor het eerst (*)
Reeds meerdere jaren: ……………. (aantal) jaren (*)
(*) duid aan wat van toepassing is
De aanvrager verklaart het subsidiereglement te kennen zoals het is goedgekeurd door de
gemeenteraad van xxxxxxxx, in het bijzonder zullen volgende punten in acht genomen worden:
1. Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren of het plafond van
het gebouw waar de nesten hangen.
2. Bij het schoonmaken van de stallen/gebouwen of de kroonlijsten wordende nesten gespaard.
3. Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of op het plafond, noch in de nabijheid van de
nesten.
4. Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden.
5. In de stallen/gebouwen worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen
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mogelijk te maken.
6. Indien de muren en/of het plafond van de stallen/gebouwen worden gekalkt mag hiervoor enkel
een natuurlijk product gebruikt worden.
7. Indien de nesten bereikbaar zijn voor katten of andere dieren dan dienen de nodige
beschermingen hiertegen getroffen.
8. In de nabijheid van de nesten dienen permanent modder, slijk of klei beschikbaar te zijn.
9. De aanvrager verleent de gemeente of de persoon, die werd aangeduid door de gemeente ,de
toestemming te komen inspecteren.

Datum van de aanvraag:
Naam en handtekening van de aanvrager:
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