GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS  089 65 12 70 fax 089 65 12 71
e‐mail: gemeente@as.be
provincie Limburg
arrondissement Hasselt

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 29 MAART 2012
AANWEZIG:

de heer Miel CRAEGHS, burgemeester
De heren Tom SEURS, Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen DE CLEENE, schepenen,
de heren Jean MARTENS, Luc NIJS, Nico KNEVELS, Valeer HOOGMARTENS, mevrouw Nathalie VAN MELE, de
heren Ben KNOOPS, Guido HOOGMARTENS, mevrouw Nele STEEGMANS, mevrouw Jacqueline SCHRIJVERS,
Mevrouw Marleen KIGGEN, mevrouw Marleen CROES en mevrouw Marina HANOT, raadsleden,
De heer Jos TRUYEN, voorzitter en mevrouw Wendy PEETERS, wnd. gemeentesecretaris.

DAGORDE:

SUBSIDIEREGLEMENT ZWALUWNESTEN

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juni 2005;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige
toelagen;
Gelet op het door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk milieubeleidsplan 2007‐2012;
Gelet op de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 2008‐2013 door de gemeente As op 24 april 2008;
Overwegende het positieve advies van de gemeentelijke adviesraad voor natuur en milieu;
Overwegende het feit dat het aantal zwaluwen de laatste jaren fors is teruggelopen;
Overwegende dat een subsidiereglement voor zwaluwnesten inwoners motiveert om zwaluwnesten te behouden;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien werden;
Met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten verleent het college van
burgemeester en schepenen een subsidie voor bewoonde nesten van zwaluwen aan woningen en/of andere
gebouwen en plaatsen gelegen op het grondgebied van As.

Art. 2

De subsidie wordt uitgekeerd aan gebruikers van gebouwen (huisgezinnen, landbouwers, scholen, bedrijven,…)
of plaatsen (aarden wal of wand,…) waar of waarin het (de) nest(en) zich bevinden. Voor appartementsblokken
zal de premie gaan naar de vereniging van mede‐eigenaars tenzij kan aangetoond worden dat de zwaluwnesten
verbonden zijn aan één individueel appartement.

Art. 3

Voor het in stand houden van bewoonde zwaluwnesten van om het even welke zwaluwsoort wordt een
subsidiebedrag verleend van:
‐ 25 euro/jaar voor 1 tot 3 bewoonde zwaluwnesten
‐ 37,5 euro/jaar voor 4 en 5 bewoonde zwaluwnesten
‐ 50 euro/jaar voor 6 of meer bewoonde zwaluwnesten

Art. 4

De aanvragen voor het bekomen van een subsidie dienen te gebeuren via een voorgeschreven
aanvraagformulier en moeten worden ingediend tussen 1 mei en 31 juli. De aanvrager verbindt zich ertoe geen
nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen;

Art. 5

De aanvraag, ingediend in een bepaald jaar, kan stilzwijgend verlengd worden gedurende de daaropvolgende
jaren, indien de nesten ieder jaar terug bewoond worden en mits akkoord van de aanvrager. De aanvrager
verleent hierdoor aan het gemeentebestuur de toestemming om te komen inspecteren.

Art. 6

De controles gebeuren door de gemeente As nadat de zwaluwen hun nesten bezet hebben.

Art. 7

Dit reglement treedt in voege op 1 april 2012. Het college van burgemeester en schepenen is belast met de
uitvoering van dit reglement.

aldus gedaan in zitting op datum als boven
namens de gemeenteraad
(get.) Wendy Peeters
wnd. gemeentesecretaris

(get.) Jos Truyen
voorzitter gemeenteraad

voor eensluidend uittreksel
in opdracht:

Wendy Peeters
wnd. gemeentesecretaris

Jos Truyen
voorzitter gemeenteraad

INVULFORMULIER:
Aanvraag voor het bekomen van een subsidie voor de bescherming van zwaluwnesten

Naam en voornaam:
Adres:

O eigenaar
O bewoner van het gebouw waar zich de nesten bevinden
O gebruiker
Telefoon:
e‐mail:
Rekeningnummer:
Functie van het gebouw waar de zwaluwnesten zich bevinden:
O woonhuis
O stalling
O bedrijfsgebouw
Straat:

Verklaart dat op bovenstaand adres zich volgende zwaluwkolonie bevindt (huis‐ en/of boerenzwaluw):
O 25 euro/jaar voor 1 tot 3 bewoonde zwaluwnesten
O 37,5 euro/jaar voor 4 en 5 bewoonde zwaluwnesten
O 50 euro/jaar voor 6 of meer bewoonde zwaluwnesten

De subsidie wordt enkel betaald wanneer na controle door een persoon aangeduid door de gemeente blijkt
dat er effectief bewoonde zwaluwnesten aanwezig zijn.
De aanvrager gaat akkoord met deze controle in de periode tussen 15 juni en 31 augustus.
Meerdere legsels per nest geven geen recht tot een bijkomende subsidie.
Datum aanvraag:

Handtekening aanvrager:

Vak bestemd voor de administratie
0 De aanvraag wordt volledig goedgekeurd
0 De aanvraag wordt gedeeltelijk goedgekeurd :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Bedrag van de toegekende subsidie: ……………… EUR
Datum controle : ….../…../…..
Datum toekenning: ……/…../……

