AANVRAAGFORMULIER VOOR TOELATING EN SUBSIDIERING VOOR HET
AANBRENGEN VAN GROENVERFRAAIING EN/OF GEVELBANKEN OP
STADSEIGENDOM
te bezorgen aan :

Stadsbestuur Ninove - dienst leefmilieu
Centrumlaan 100 te 9400 Ninove
Tel. 054 50 50 50

Ondergetekende (naam en voornaam):

…………………………………………………………………….

Rijksregisternummer:

…………………………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Tel:

…………………………………………………………………….

E-mail:

…………………………………………………………………….

IBAN-nummer:

…………………………………………………………………….

vraagt toelating voor het aanbrengen van groenverfraaiing en/of gevelbanken op stadseigendom en
wenst hiervoor een toelage te verkrijgen.
Adres waar de aanplanting gebeurt:
Deelgemeente: ...............................................................................................
Straat:

...............................................................................................

De eigenaar van dit perceel is ......................................................…………...............
woonachtig te ........................................................………….......................................
De aanvraag betreft:
 beplanting voortuin
 tegeltuin
 gevelbank
* De geplande aanplanting omvat volgende soorten:
soort

aantal

hoogte

plantafstand

“De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht. Voor meer
informatie, zie https://www.ninove.be/privacyverklaring”.
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Afmetingen van de aan te leggen tuin:
lengte: .....................................................................
breedte: .....................................................................
Geplande datum van aanplanting: .........................................
* De volgende gevelbank wordt aangevraagd:
Afmetingen van gevelbank:
lengte: .....................................................................
breedte: .....................................................................
Wijze van bevestigen
 aan de gevel – opklapbaar/wegneembaar
 op de grond - wegneembaar
Ik voeg hierbij een
- een foto van de voorgevel = bijlage 1
- een situatietekening op schaal waarop is aangeduid – bijlage 2
- straatnaam en huisnummer voor bebouwde percelen
of kadastrale gegevens voor onbebouwde percelen
- de plaats van de aan te planten soorten

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het van toepassing zijnde
subsidiereglement en verbindt er zich toe dit strikt in acht te nemen.
Datum:

Handtekening aanvrager
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