SUBSIDIEREGELEMENT
ZWALUWNESTEN.

VOOR

HET

IN

STAND

HOUDEN

VAN

BEWOONDE

Artikel 1:
De stad Ninove geeft een subsidie voor het in stand houden van nestgelegenheden voor zwaluwen. De subsidie
heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen gelegen op het grondgebied van Ninove. De subsidie wordt
uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waar de kolonie zich bevindt. Er is maar één aanvraag per adres en
per jaar mogelijk. Enkel de bewoonde nesten komen in aanmerking. Meerdere legsels in 1 broedseizoen in
hetzelfde nest worden aanzien als één nest. Bij een eventuele aanvraag voor een appartementsgebouw gaat de
subsidie naar de vereniging van mede-eigenaars tenzij onweerlegbaar vastgesteld wordt dat de zwaluwnesten
verbonden zijn aan één of meerdere individuele appartementen. In dit geval kunnen de individuele gebruikers
van het appartement de subsidie aanvragen en bekomen.
Artikel 2:
Jaarlijks wordt door het stadsbestuur in de begroting artikel 879/332-01 een krediet voorzien ter financiering van
deze subsidie.
Artikel 3:
De premie bedraagt:
voor het in stand houden van één nest: 10 EUR
voor het in stand houden van een zwaluwkolonie tot 5 nesten 25 EUR;
voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van meer dan 5 nesten: 50 EUR
Artikel 4:
De premieaanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op het formulier dat hiervoor
ter beschikking gesteld wordt door het stadsbestuur voor 1 juli van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
Artikel 5:
Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager ermee in om volgende voorwaarden ter bescherming
van zwaluwen strikt na te leven:
Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de stallen of andere
ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten;
Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden
zullen de nesten worden gespaard;
Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten;
Indien de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt mag hiervoor enkel
een natuurlijk product gebruikt worden;
In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende openingen
voorzien om te toegang van zwaluwen mogelijk te maken;
Verlaten nesten worden minimaal 3 jaar behouden;
Het is verboden om hindernissen aan te brengen teneinde de zwaluw te beletten om een nest te bouwen
of het nest via een normale aanvliegroute te bereiken.
Artikel 6:
De premie wordt uitbetaald na controle door een bevoegd ambtenaar.
Artikel 7:
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om subsidieaanvragen te weigeren die niet beantwoorden aan de
geest van het reglement.
Artikel 8:

Alle betwistingen over de uitvoering en de interpretatie van onderhavig reglement worden beslecht door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9:
Dit reglement treedt in voege vijf dagen na publicatie ervan conform het gemeentedecreet.

