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TOELAGE VOOR BEBOSSING EN BOSUITBREIDING 

 VAN < 0,5 HA 
 
 

 

 
 

Waarvoor dient dit formulier? 
 
Met dit formulier vraagt u een toelage aan voor bebossing en bosuitbreiding met een oppervlakte 

kleiner dan 0,5 ha. 
 
Wie vult dit formulier in? 
 
De eigenaar of de gebruiksgerechtigde. 

 
 

Uw gegevens 

Indien firma, vereniging, onverdeeldheid of openbare eigenaar, naam en functie van de afgevaardigde 
invullen.  
 

Voor- en achternaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en gemeente:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:  ………………………………………  GSM:  …………………………………………… 

Fax:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IBAN:    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoedanigheid (aankruisen wat past):  

   O eigenaar 

   O pachter 
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Gegevens over de te beplanten percelen  

 
U dient de percelen zelf te nummeren en aan te duiden op plan. 
 

 
 

nr. kadastergegevens te 
beplanten 

oppervlakte 

ruimtelijke 
bestemming  

 

boomsoort(en) wijze van 
aanleg 

0: planten 

1: zaaien 

oppervlakte 

in are 

aantal 

stuks 

plantverband 

……m x ……m 

leeftijd en 
afmetingen 

van het 
plantsoen 

deelgemeente 
of afdeling 

sectie Nr. kad. 
oppervl. 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

TOTAAL         

 
* Beschermd landschap:   ja / neen - indien ja, percelennrs.: ………………………………………..  
* Speciale beschermingszones:  ja / neen - indien ja, percelennrs.: ……………………………………….. 
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Akkoord van de verpachter  

 
Enkel voor aanvragen door pachter(s). 

 

 
Ondergetekende:   ………………………………………………………………………………………………………………. 

eigenaar van:   ………………………………………………………………………………………………………………. 

geeft toestemming aan de pachter (naam en voornaam) ………………………………………………………. 

om de vermelde percelen te bebossen conform het plan op pagina 2. 

Handtekening van de verpachter 
 
 

Datum: ……… / ……… / ……………… 
  

 
Gegevens m.b.t. opzegging van de pacht  
 

Niet voor aanvragen door pachter(s). 
 

 
Heeft u het gebruiksrecht van de betrokken percelen verkregen door opzegging van de pachter(s)? 
 
ja / neen – indien ja, welke was de reden van de opzegging: …………………………………………………………… 

 

 
Bijlagen  
 

 
 O Een situeringsplan min. schaal 1/10.000 
 O Een kopie van het kadastraal plan 
 O Alle vereiste vergunningen 

 

 
Bijkomende bijlagen in geval van bebossing  

Onder bebossing wordt bedoeld: bosaanleg van een oppervlakte die sinds vijftig jaar niet meer met een 

bos bezet was.  

 

 
O Indien in agrarisch gebied: vergunning van college van burgemeester en schepenen 
 
O Indien in gebieden met vergunningsplicht tot wijziging van vegetatie: natuurvergunning 

 

 
Ondertekening 

Ik verklaar het subsidiereglement m.b.t. bebossing en bosuitbreiding na te leven en in het bijzonder artikel 
13 inzake het behoud van het bos. 
 

Handtekening van de aanvrager 

 

 

Datum : ……… / ……… / ……………… 
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Aan wie bezorgt u dit formulier? 
U kan het formulier op de volgende wijze bezorgen: 

- opsturen naar:  College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere 

- faxen naar:  09 389 29 01 
- e-mailen naar:  info@gavere.be 

 

Wat gebeurt er verder met dit formulier? 
De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid en ontvankelijkheid en gecontroleerd aan de hand 
van een plaatsbezoek.  Het college van burgemeester en schepenen beslist vervolgens over de 
goedkeuring van de toelage. 
 
Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 

Voor hulp bij het invullen van dit formulier of informatie over de stand van zaken van de procedure 
kan u contact opnemen met afdeling grondgebiedszaken, dienst milieu, Markt 1 te 9890 Gavere 
@ milieu@gavere.be – T 09 389 29 60 – F 09 389 29 01 
 
Voor een eventueel bezoek kunt u een afspraak maken tijdens volgende openingsuren: 
maandag  8.45u – 11.45u en 17.00 – 19.00u 
dinsdag  8.45u – 11.45u 

woensdag  8.45u – 11.45u en 14.00 – 16.00u 
donderdag  8.45u – 11.45u 

vrijdag   8.45u – 11.45u 
 

Privacyverklaring 
De gemeente Gavere verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw 
rechten strikt in acht. Voor meer informatie hierover kijkt u op www.gavere.be bij rubriek 

Privacyverklaring. Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-
mail naar administratie@gavere.be of per brief naar: Markt 1 te 9890 Gavere. 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.gavere.be/

