AANVRAAG VAN TOELAGE
VOOR (HER)BEBOSSINGEN TUSSEN 200 EN 5000 M² IN
HET BUITENGEBIED
Uiterlijke datum van indiening: 1 december.
Basis: toelagereglement door de gemeenteraad goedgekeurd op 30 december 2013 aangaande kleine
landschapselementen, (her)bebossingen tussen 200 en 5 000 m² in het buitengebied, voor de uitbouw van
educatieve reservaten in het verstedelijkt gebied en voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers in
private bossen.

1 Gegevens over de aanvrager
Vul de gegevens in van de aanvrager (natuurlijk persoon of rechtspersoon)
naam en voornaam
of naam instelling
straat, nummer en bus
postcode en gemeente
telefoon- of gsm-nr.
e-mailadres
bankrekeningnr. IBAN
rijksregisternummer

Vul de gegevens in van de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft
kadastrale afdeling
kadastrale sectie
perceelnummer(s)
ik ben eigenaar van het
betrokken perceel

O ja
O nee, maar wel beheerder

Vul de gegevens in over de uit te voeren werken
oppervlakte (her)bebossing
datum aanvang werken
(vermoedelijke)
einddatum werken

2 Bewijsstuk(ken)
Bij dit aanvraagformulier dient bewijs geleverd te worden dat de bebossing of herbebossing effectief is gebeurd.

Voeg bij dit formulier
-

Eigendomsakte of schriftelijk akkoord van de eigenaar.
Situeringsplan op schaal 1/10.000.
Kadastraal plan met aanduiding waar de werken zullen worden uitgevoerd.
Facultatief:
Een schriftelijk akkoord van andere betrokken partijen (eigenaar(s) belendende percelen, pachters,
planters e.d.) ingeval de werken gepland zijn op de grens van twee eigendommen.
Een kopie van de vergunningen indien deze noodzakelijk zijn.

3 Ondertekening
Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat ik alle gegevens in dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van alle voorwaarden in het toelagereglement.
datum
handtekening

naam en voornaam
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4 Aan wie bezorgt u dit formulier?
Bezorg dit formulier, samen met eventuele bijlagen, aan de milieudienst
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
014 44 33 28
milieudienst@turnhout.be

5 Wat gebeurt er verder met uw aanvraag?
De milieudienst onderzoekt aan de hand van alle bewijsstukken of u in aanmerking komt voor de toelage. Het is
mogelijk dat bijkomende informatie wordt opgevraagd.
Er zal een plaatsbezoek worden afgelegd na afspraak.
Als het verslag gunstig geëvalueerd wordt, zal de premie worden uitbetaald op het doorgegeven rekeningnummer.

6 Vak voorbehouden aan de administratie
dossiernummer
opmerkingen

datum goedkeuring college
datum plaatsbezoek
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