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TOELAGE VOOR AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN 
 
 

 

 
Waarvoor dient dit formulier? 
 
Met dit formulier vraagt u een toelage aan voor aanplanting van hagen, houtkanten en bomenrijen. 
 
Wie vult dit formulier in? 
 

De eigenaar of de gebruiksgerechtigde. 
 
 
Uw gegevens 

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

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

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

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

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

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

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

 
Aanplanting 

Aanplant van een lijnvormig element (vermelden welk type landschapselement, vb. knotwilgenrij): 

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

met een lengte van  .......................................................................................... m. 

De aanplanting bevindt zich op de percelen, kadastraal bekend als :  

Gemeente: .........................................................................................................  

Sectie:  ......  nummers  .......................................................................................  

Sectie:  ......  nummers  .......................................................................................  

 

Plantsoen 

Bomen of struiken met aanduiding van de aantallen per soort:  

Soort:.. ..............................................................................................................  

Aantal: ...............................................................................................................  

Stamomtrek gemeten op 1 m hoogte of indien bosplantsoen de hoogte (wortelgestel niet meegerekend): 

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

Onderlinge plantafstand: ......................................................................................  

Raming van de totale kostprijs: .............................................................................  
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Bijlagen  

 
O Een kadastrale kaart / topografische kaart 1/10.000 met aanduiding van perce(e)l(en) en de aanplanting 

 (schematische aanduiding van plaats en aanplanting) 

 
  

Ondertekening 

Ik verklaar het reglement m.b.t. de subsidiëring van lijnvormige elementen na te leven en in het bijzonder 
artikel 8 inzake het onderhoud en de instandhouding van het plantsoen. 

 

Handtekening van de aanvrager 

 

 

Datum: ……… / ……… / ……………… 

 
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 waarna u op de hoogte wordt gebracht van de beslissing. 

 
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. 
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