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Aan het college van burgemeester en schepenen  

Blokkestraat 29 bus 1 
8550 ZWEVEGEM 

 

Aanvraagformulier 

Subsidie voor aanleg van bos 

 

A. AANVRAAG 

Ondergetekende heeft kennis genomen van het subsidiereglement terzake 

en doet een aanvraag tot subsidie van hierna beschreven : 

 

1.  naam /adres aanvrager of vereniging 
 

naam ……………………………………………………………………………….………. 
 

adres ………………………………………………………………….……………………. 
 

gemeente …………………………………………………………..……………………. 
 

tel …….………………………………………………………………………..…………… 
 

e-mailadres ……………………………………………………..………………………. 
 

rekeningnummer …………………………………………………………….……….. 
 

rijksregisternummer ……………………………………………………………….... 

 
 

2.  naam / adres eigenaar v/h perceel 
 

naam ……………………………………………………………………………….………. 
 

adres ………………………………………………………………….……………………. 
 

gemeente …………………………………………………………..……………………. 

 
locatie der werken ………………………………………………………………... 
 

 

3.  omschrijving van de werken    

 

Geef een toelichting over het bosproject aan de hand van het voorziene eindbeeld, gebruikte planten, 

plantschema, onderhoudsvisie, toegankelijkheid, relatie met omgeving, natuurwaarde,… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4.  ligging voor de aanleg van bos in de landelijke ruimte van het grondgebied Zwevegem, 

waarvan de zones die op het Gewestplan aangeduid zijn als :  

 

4.1.  agrarisch gebied :    gewoon  

 landschappelijk waardevol  

      ecologisch belang 

4.2. groengebied :   natuurgebied (N) 

 parkgebied (P) 

 natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat (R) 

4.3. ontginningsgebied met nabestemming groen – of bosgebied  

4.4.  bos(uitbreidings)gebied    

4.5. ligging - straat :   ………………………………………………. 
 

 
5.  prioritaire zone volgens GNOP , cfr. art 2: in te vullen door bestuur 

 

5.1.  Groene as langs kanaal 

5.2.  beekvallei : naam beek : …………………………………... 

5.3.  typisch landschap 

5.4.  ontginningsgebied met nabestemming groen – of bosgebied 

5.5.  bos(uitbreidings)gebied  

5.6.  ecologisch relevante of prioritaire entiteiten voor natuurontwikkeling 

 

 

6.  uitvoering : vermoedelijke datum/periode van uitvoering der werken: 
 

 ……………………………………………………………… 
 

 

7.  verplichte bijlagen 
 

 bijlage 1: ontwerpplan van bosaanleg – schematische voorstelling van volumes 
 bijlage 2: kopie topografische kaart en/of luchtfoto met perceelaanduiding 

 bijlage 3: beplantingsplan met beplantingslijst op te maken door de aanvrager (bij aanplant) 

 bijlage 4: huidig gebruik van het bewuste perceel 
 bijlage 5: bosvergunning voor het bewuste perceel 

 bijlage 6: voor natuurverenigingen of pachters : akkoord van de eigenaar 
 bijlage 7: foto’s 

 bijlage 8: Natuurbeheersplan of de aanvraag tot opmaak hiervan 
 

 

Door indiening van deze subsidieaanvraag, gaat de aanvrager akkoord dat het bos minstens 25 jaar 
behouden blijft als zodanig. De termijn begint te lopen vanaf het moment van de toekenning van de 

subsidie door het college van burgemeester en schepenen. In het geval dat dit deze termijn niet 
gerespecteerd wordt, kan het college van burgemeester en schepenen de toegekende subsidie (deels) 

terugvorderen 

 
 

Getekend :  
 

 
De aanvrager : …………………………………………. 

 

 
Datum : ……………………………… 
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B. ADVIES (luik voor dienst) 

 

1. dossiernummer : ……………………………… 

 
 

2. algemeen advies : ……………………………… 
 

 

3. berekening toe te kennen subsidie :   

AANLEG VAN BOS 

 

Subsidie in 

gewone zone 

 

Subsidie in 

prioritaire zone 
    Totaal 

Basissubsidie 
   

Verminderde basissubsidie 
   

Met wildbescherming 
   

Autochtone planten 
   

 

Algemeen totaal der subsidie : ………………..………………..……………………..………………. 

 

 
 

C. GOEDKEURING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN (luik voor dienst) 

 
 

1. datum goedkeuring CBS : ……………………………… 
 

 

2. bijkomende voorwaarden : ……………………………… 
 


