
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR BEHEER VAN NATUURTERREINEN OP HET GRONDGEBIED VAN 

ZWEVEGEM DOOR ERKENDE TERREINBEHERENDE NATUURVERENIGINGEN. 
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2020 

 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het subsidiereglement voor beheer van natuurterreinen,  

als volgt : 
 

Artikel 1 Doelstelling  
De gemeente Zwevegem ondersteunt, onder de voorwaarden zoals hierna vastgesteld, het beheer van 

natuurterreinen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Zwevegem, door erkende 

terreinbeherende natuurverenigingen.  
 

Artikel 2 Basisnormen en subsidiebedragen 
 

2.1 Onderhoudssubsidies voor natuurbeheer. 
De gemeenteraad is akkoord met het subsidieprincipe ten voordele van natuurverenigingen conform het 
GNOP ten bedrage van maximum 2.000 euro per jaar als subsidie aan de terreinbeheerder van 

Zwevegemse natuurgebieden voor het onderhoud van de vaarttaluds, de kanaalbermen en het 
Orveytbos. Dit bedrag is inclusief de onkosten voor afvalverwerking (stortkosten, vervoer afval, …).  

De natuurvereniging doet jaarlijks zijn aanvraag en bewijst daarbij de kosten aan de gemeente in een 
overzicht (facturen, weegbonnen, plannen... kunnen opgevraagd worden). 

 

2.2 Subsidieaanvragen in kader van de reglementering op de KLE’s. 
Conform artikel 3 van het algemeen gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en onderhoud van 

kleine landschapselementen in Zwevegem, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 april 2020, 
kunnen gemeentelijke (natuur-) verenigingen subsidies aanvragen voor KLE’s. Dubbele subsidiëring is 

daarbij uitgesloten, t.t.z. onderhoudswerkzaamheden in natuurgebieden die onder de algemene 

onderhoudssubsidie van maximum 2000 euro per jaar vallen, kunnen niet aangevuld worden met KLE-
subsidies. 

 
2.3 Bijzondere toelage voor (natuur)verenigingen m.b.t. zwerfvuil en sluikstorten. 
Zwevegemse (natuur)verenigingen, zoals Natuurpunt, kunnen een extra subsidie bekomen van 

maximum 250 euro per jaar, indien ze meewerken aan de opruiming van zwerfvuil en/of sluikstorten.  
De natuurvereniging doet jaarlijks zijn aanvraag en bezorgt elk kwartaal foto’s van de opruimactie(s), 

per mail gericht aan woonenleefomgeving@zwevegem.be.  
 

Artikel 3 Indiening aanvraag 
De subsidieaanvraag wordt jaarlijks ingediend bij het college van burgemeester en schepenen te 

Zwevegem (uiterlijk eind november van het desbetreffende onderhoudsjaar). 

De aanvrager is er toe gehouden het college van burgemeester en schepenen alle inlichtingen te 
verschaffen welke nodig zijn om de uitbetaling van de subsidie te motiveren. Deze worden beschreven 

in artikel 2. 

 

Artikel 4 Algemene bepalingen 

Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om de subsidiebedragen aan te passen in 
functie van het meerjarenplan en haar actuele natuurbeheer. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist omtrent de toekenning van de subsidie, mits 
beschikbaar budget.   

De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik 
moet gerechtvaardigd worden. 

Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend, kan 

het college van burgemeester en schepenen de toekenning geheel of gedeeltelijk weigeren of dient hij 
deze terug te betalen. 

De subsidie kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden indien bij de aanvraag onjuiste informatie 
werd verstrekt of indien de voorwaarden uit het reglement niet nageleefd worden. 

 

Artikel 5 Reglement in werking 
Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad. 
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