AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN PREMIE VOOR HET IN
STAND HOUDEN VAN BEWOONDE ZWALUWNESTEN
Dit aanvraagformulier wordt voor 1 juli van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft bezorgd aan:
Het college van burgemeester en schepenen,
ter attentie van de dienst leefmilieu,
Centrumlaan 100
9400 Ninove
054/50 50 50
Ondergetekende
Naam en voornaam:

……………………………………………………………………………………….

Rijksregisternummer:

……………………………………………………………………………………….

Adres:

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

Telefoon:

……………………………………………………………………………………….

e-mail

……………………………………………………………………………………….

IBAN rekeningnummer:

……………………………………………………………………………………….

Gebruiker of eigenaar van gebouw gelegen:
Adres: …...………………………………………………………………………………………………………….
……………….…………………………………………………………………………………………….
Afdeling ……..

sectie …….

nrs …………………………….

Met als gewestplanbestemming: ………………………………………………………………………………..
Gebouwfunctie: ……………………………………………………………………………………………………
Verklaart dat op bovenvermelde ligging:

□

1 nest aanwezig is

□

Een zwaluwkolonie tot 5 nesten aanwezig is:

…………

(aantal) nesten

□

Een grote zwaluwkolonie aanwezig is:

…………

(aantal) nesten

“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

En verklaart volgende voorwaarden ter bescherming van de 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 de 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.

Datum:

Naam en handtekening:

“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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