AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN SUBSIDIE VOOR HET ONDERHOUD VAN
LIJNVORMIGE LANDSCHAPSELEMENTEN
(hagen, haagkanten, houtkanten en bomenrijen)
AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN SUBSIDIE VOOR HET ONDERHOUD VAN
KNOTBOMEN
te bezorgen aan:

stadsbestuur Ninove - dienst leefmilieu
Centrumlaan 100, 9400 Ninove
Tel. 054 50 50 50
leefmilieu@ninove.be

Ondergetekende:
(naam en voornaam)

…………………………………………………………………………………..

Rijksregisternummer:

…………………………………………………………………………………..

Adres:

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

Tel:

…………………………………………………………………………………..

E-mail:

…………………………………………………………………………………..

IBAN-rekeningnummer:

…………………………………………………………………………………..

Adres en kadastrale omschrijving van het perceel/de percelen waarop de beplanting zich bevindt:
Deelgemeente: ...............................................................................................................................
Straat:

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

Sectie:

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

Nummer:

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

Ligging volgens het gewestplan: ……….............................................................................................
Eigenaar van het perceel/de percelen: ..............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
Adres van de eigenaar (indien niet de aanvrager): .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
“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”.
Briefwisseling verplicht sturen ► College van burgemeester en schepenen ► Stadhuis, Centrumlaan 100 - 9400 Ninove
T 054 50 50 50 ► stadsbestuur@ninove.be ► www.ninove.be

Het geplande onderhoud omvat volgende elementen:
Lengte van de beplanting (indien haag, haagkant, houtkant of bomenrij):
....................................................................................................................................................
Aantal knotbomen (maximaal 16 stuks per jaar):
....................................................................................................................................................
Te onderhouden struik- of boomsoort(en):
...................................................................................................................................................
Jaar van aanplanting (indien gekend):
....................................................................................................................................................
Geplande datum van onderhoud:
....................................................................................................................................................

Ik voeg hierbij een situatietekening en/of luchtfoto waarop duidelijk aangeduid is
• straatnaam en huisnummer voor bebouwde percelen
• en/of kadastrale gegevens voor onbebouwde percelen
• de plaats van de te onderhouden bomen en/of struiken – omcirkel op de luchtfoto welke
bomen/hagen onderhouden worden

Bij onderhoud op de scheiding van 2 percelen moet een bewijs van overeenkomst tussen de 2 eigenaars
worden bijgevoegd.
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het van kracht zijnde subsidiereglement en
verbindt zich er toe dit strikt in acht te nemen.

Datum:
Naam en handtekening aanvrager

Naam en handtekening eigenaar

“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”.
Briefwisseling verplicht sturen ► College van burgemeester en schepenen ► Stadhuis, Centrumlaan 100 - 9400 Ninove
T 054 50 50 50 ► stadsbestuur@ninove.be ► www.ninove.be

