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Subsidiereglement – Het creëren van nestgelegenheden voor mussen.
Artikel 1.
Onderzoek in verschillende Europese landen toont de achteruitgang van de mus aan
op grote schaal. Mussen vinden alsmaar moeilijker geschikte nestgelegenheden.
Het doel van deze subsidie is mensen stimuleren om nestgelegenheden te creëren
voor de mussen en om hun tuinen vogelvriendelijker te maken.
Art. 2.
Binnen de perken van de op de gemeentebegroting voorziene kredieten wordt een
subsidie toegekend voor het creëren van nestgelegenheden voor mussen. Dit zal
gebeuren na plaatsbezoek en controle van de facturen.
Art. 3.
De subsidie is gelijk aan 50% van de aankoopprijs met een maximum van 100 EUR.
Zij wordt enkel toegekend indien minimum 3 nestgelegenheden worden gecreëerd
waarvan de invliegopeningen 32-38mm diameter hebben. Er kan slechts 1 aanvraag
per jaar worden ingediend. Er kan maximum 100 EUR worden gesubsidieerd per
adres. De omgeving (straal van 10m) waarin de nieuwe nestgelegenheden worden
geplaatst moet aan volgende voorwaarden voldoen:
1.
Een vaste drinkgelegenheid (vijver, drinkfontein, waterschaal)
2.
Een besdragende struik en/of een natuurlijke schuilplaats (hagen, heggen,
bomen)
Art. 4.
De gemeentelijke subsidie wordt toegekend:
1.
Aan de inwoners die op datum van aanvraag van de subsidie hun domicilie op
de gemeente Knokke-Heist hebben.
2.
Aan de tweede verblijvers te Knokke-Heist. Onder tweede verblijvers wordt
verstaan, zij die als dusdanig voor hetzelfde dienstjaar ingekohierd zijn
en waarvan hun naam ook op het aankoopbewijs van de nestkasten,
mussenvides, mussendakpannen of mussenpotten wordt vermeld. Bijgevolg kan
de tweede verblijver die om welke reden ook de belastingen niet betaalt,
evenmin in aanmerking komen voor de premie.
3.
Aan de scholen van Knokke-Heist.
4.
Binnen de perken van de op de gemeentebegroting voorziene kredieten.
5.
De subsidie kan pas verkregen worden na controle ter plaatse van een
gemeentelijk ambtenaar of een compostmeester. Hij stelt de aanwezigheid en
voldoening aan de voorwaarden wat betreft de omgeving vast.
De compostmeesters en gemeentelijke ambtenaren nemen zelf contact op met
de aanvragers.
6.
Nadat de Dienst Milieu & Natuur een attest met aankoopbewijs heeft
voorgelegd aan de financieel beheerder. Hierin staat vermeld dat de
aanvrager van de gemeentelijke subsidie de gesubsidieerde aankoop
werkelijk heeft gedaan in het lopende jaar.
7.
De aangekochte nestgelegenheden moeten tijdens de controle reeds op hun
definitieve plaats bevestigd zijn.
8.
De aanvraag tot het bekomen van deze subsidie dient uiterlijk op 1
november van het lopende werkjaar bij het bestuur te worden ingediend op
een formulier dat kosteloos te bekomen is bij de handelaars of bij de
Dienst Milieu & Natuur, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist (tel.: 050 630
185) Aanvragen die later worden ingediend zullen het volgend jaar
behandeld en uitbetaald worden.
9.
Met een maximum van 100 EUR per adres.
Art. 5
Alle inwoners, geregistreerde tweede verblijvers en scholen in de gemeente
Knokke-Heist komen voor deze subsidie in aanmerking. De aangekochte
nestgelegenheden moeten in Knokke-Heist geplaatst en gebruikt worden.
Dit op het domicilieadres, adres van tweede verblijf of schoolsite.
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Art. 6
De indiener van de aanvraag gaat akkoord met de controle van de gecreëerde
nestgelegenheden door een gemeentelijk ambtenaar of vrijwilliger. De controle
gebeurt binnen de 2 maand na ontvangst aanvraag.
Art. 7
De uitbetalingen gebeuren halfjaarlijks.
Art. 8
Aanvragen voor het bekomen van deze subsidie dienen schriftelijk ingediend, op
het hiervoor door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde formulier.
Art. 9
Op straffe van teruggave van de verleende subsidie mogen de aangekochte
nestgelegenheden binnen een termijn van 2 jaar na aankoop op geen enkele wijze
verkocht of geruild worden. Het moet gekoppeld blijven aan het domicilieadres
van de inwoner en/of het adres van het tweede verblijf.
Art. 10
De kredieten voor deze subsidie worden voorzien in de gemeentebegroting onder
item 034900, begrotingsartikelen 6491120 en 6491130.
Art. 11
Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 12
Dit reglement wordt na een bepaalde periode geëvalueerd en bijgestuurd waar
nodig.
Art. 13
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
deze beslissing.
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