430-9-101125

In te vullen door het gemeentebestuur
Dossiernummer
Alfred Verweeplein 1
8300 Knokke-Heist
Open: ma -vr van 8.30 tot 12 en 13.30 tot 16.30 uur
Contactpersoon: Lawrence Van Damme
Tel. 050 630 185
E-mail lawrence.vandamme@knokke-heist.be

Ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
U kunt een extra subsidie verkrijgen als u de voorwaarden van deze beheersovereenkomst naleeft en er
ook effectief bewoonde zwaluwnesten in of aan het gebouw worden aangetroffen door de
toezichthoudende ambtenaar of door aangestelde vrijwilligers van de gemeente Knokke-Heist.
Wenst u de volledige regelgeving te kennen?
Dit formulier is een toepassing van het subsidiereglement voor de bescherming van huis- en
boerenzwaluwen. U vindt dit reglement op de website www.knokke-heist.be.
Wanneer moet u dit formulier uiterlijk terugbezorgen?
Bezorg dit formulier terug op het bovenstaand adres,ter plaatse of per post, uiterlijk op 15 juni.

___________________________________________________________________________________

In te vullen door de aanvrager
1

Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.
aanspreektitel

2

□ de heer

□ mevrouw

voornaam en achternaam

................................................................................................................................................................

straat en nummer

................................................................................................................................................................

postnummer en gemeente

................................................................................................................................................................

Vul hieronder de gegevens in over uw subsidieaanvraag
Deze beheersovereenkomst wordt gevoegd bij mijn aanvraag voor subsidie van een zwaluwkolonie.
Ik diende die aanvraag voor subsidie in op:

dag



maand



jaar
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Verklaring en ondertekening
Ik verklaar volgende voorwaarden ter bescherming van huis –en boerenzwaluw strikt na te leven.


Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren of het plafond van de
stal.



Bij het schoonmaken van de stal of de kroonlijsten worden de nesten gespaard.



Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond, noch in de nabijheid van de
nesten.



Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden.



In de stallen worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen permanent
mogelijk te maken.



Indien de muren en/of het plafond van de stallen worden gekalkt, mag hiervoor enkel een
natuurlijk product gebruikt worden.



Indien de nesten bereikbaar zijn voor katten of andere dieren, dan moeten de nodige
beschermingsmaatregelen hiertegen getroffen worden.



In de nabijheid van de nesten moeten permanent modder, slijk of klei beschikbaar zijn.

datum

dag



maand



jaar



handtekening

................................................................................................................................................................

voor- en achternaam

................................................................................................................................................................

