
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvraagformulier gemeentelijke subsidie aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen (KLE) 

1. Gegevens aanvrager 

Naam aanvrager: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Rekeningnummer: 

2. Gegevens kleine landschapselementen 

□ KNOTBOMENRIJ 
Subsidie voor aanplant/onderhoud(1) van een knotbomenrij 
 
Boomsoort: 
Lengte van de knotbomenrij: 
Aantal knotbomen: 
Gemiddelde afstand tussen de bomen: 
Gemiddelde omtrek van de bomen: 

(omtrek op 1m hoogte, enkel bij onderhoud) 
 

□ HOUTKANT 
Subsidie voor aanplant/onderhoud(1) van een houtkant 
 
Plantensoorten: 
Lengte van de houtkant: 
Aantal planten: 
 

□ HOOGSTAMBOMEN EN SOLITAIRE KNOTBOMEN 
Subsidie voor aanplant/onderhoud(1) van hoogstambomen en solitaire knotbomen 
 
Plantensoort(en): 
Aantal planten: 
 

□ VEEDRINKPOELEN 
Subsidie voor aanleg/onderhoud(1) van een veedrinkpoel 
 
Oppervlakte van de poel: 
Gegevens toegekende stedenbouwkundige vergunning: 
 
 
 



 

3. Gegevens perceel 

Een situeringsplan is toegevoegd(1): ja/neen 
(verplicht om subsidie te kunnen bekomen) 

Geplande uitvoering van de werken: 

Voor dezelfde KLE werd reeds subsidie aangevraagd(1): ja/neen 

Vorige aanvraag (soort KLE en datum): 

4. Berekening subsidie (deel gemeentebestuur) 

Straat en huisnummer: 

Kadastrale gegevens: afd     sect.      nr(s) 

Berekening van de subsidie: 

 

 

 

 

De subsidie wordt toegekend/niet toegekend 

5. Ondertekening 

Bij beslissing tot toekennen van de subsidie verbindt de aanvrager zich ertoe ten laatste 3 maand na het 
voltooien van de werken het College van Burgemeester en Schepenen hiervan op de hoogte te brengen. 
Aan deze melding kan de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie worden toegevoegd. 

Bovendien verklaart ondergetekende kennis te nemen van het gegeven dat de toekenning van de 
subsidie vervalt indien de aangegeven werken binnen het jaar niet werden uigevoerd. 

 

De aanvrager verklaart het subsidiereglement met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van kleine 
landschapselementen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 september 2009, te kennen en de 
voorwaarden hierin vermeld te aanvaarden. 

Datum aanvraag: 

Naam en handtekening van de aanvrager: 

 

 
 
(1)schrappen wat niet past 
 



Bijlage bij subsidiereglement met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen: lijst 
van inheemse boom- en struiksoorten in Vlaanderen 
 
 

Lijst van inheemse boom- en struiksoorten in Vlaanderen 
 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn* 
Fagus sylvatica Beuk 
Fraxinus excelsior Gewone es 
Pinus sylvestris Grove den 
Prunus avium Zoete kers 
Quercus robur Zomereik 
  
Alnus glutinosa Zwarte els 
Betula pendula Ruwe berk 
Betula pubescens Zachte berk 
Carpinus betulus Haagbeuk 
Cornus sanguinea Rode kornoelje 
Corylus avellana Hazelaar 
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn 
Populus canescens Grauwe abeel 
Populus tremula Ratelpopulier 
Prunus spinosa Sleedoorn 
Quercus petraea Wintereik 
Rhamnus frangula Sporkehout 
Sambucus nigra Gewone vlier* 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 
Tilia cordata Winterlinde 
Tilia platyphyllos Zomerlinde 
Viburnum opulus Gelderse roos 
 * soort wordt beter niet aangeplant 

(snelle spontane vestiging) 
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