In te dienen voor de uitvoering van het werk

Aanvrager
Naam:
Adres:
Telefoon:

AANVRAAG TOELAGE VOOR AANLEG EN
ONDERHOUD VAN VEEDRINKPOELEN

Rekeningnr.:
Hoedanigheid: eigenaar – pachter – gebruiker – andere:
Ligging van het werk:

De aanvrager verklaart het recht te hebben de geplande werken uit te voeren.
Raadpleeg vooraf de gegevens op de keerzijde:
- waarvoor kunt u een toelage aanvragen?
- wat is het bedrag van de toelage?

Omschrijving van het werk (aankruisen wat past):
Het betreft :
□ AANLEG VEEDRINKPOEL
□ ONDERHOUD VEEDRINKPOEL
Algemene voorwaarden (bevestigen door aan te kruisen indien van toepassing):
□

er is een vergunning bekomen zoals beschreven in het
reglement op datum van :

□
□
□
□
□

□

Datum:

minimum de helft van de omtrek van de poel is voor het vee
onbereikbaar gemaakt
maximum de helft van de poel zal beschaduwd zijn.
de oevers zijn glooiend aangelegd.
er zullen geen eenden, ganzen, zwanen en gelijke welke
vissoort uitgezet worden.
in een zone van 5 meter rondom de poel zullen er geen chemische
bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, noch bemesting
gebeuren.
In bijlage is een situeringplan (stratenplan), een liggingsplan (schaal 1/50
of 1/100) en een plan met zijaanzicht van de poel (afmetingen aanduiden)
bijgevoegd.
Handtekening:

Aanvragen sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

GEMEENTELIJKE SUBSIDIE VOOR HET AANLEGGEN EN ONDERHOUDEN
VAN VEEDRINKPOELEN

Door de gemeenteraad werd tijdens de zitting dd. 13 juni 2005 een subsidiereglement goedgekeurd dat in werking
treedt op datum van goedkeuring van dit gemeenteraadsbesluit.
Waarvoor kunt u een toelage bekomen? Wat is het bedrag van de toelage?
A. Voor aanleg veedrinkpoel:
-

De minimumoppervlakte ter hoogte van het maaiveld moet 30m² bedragen;
De veedrinkpoel moet voldoende diep zijn, zodat de poel het ganse jaar door water bevat, zonder dat deze
diepte meer dan 1,5 meter bedraagt.

De volgende beheerscriteria dienen in acht genomen te worden:
het slibpakket dient minstens éénmaal in de vijf jaar tot op de harde bodem geruimd worden;
Er moet met mechanische middelen voorkomen worden dat de ondergedoken waterplanten de poel
volledig bedekken;
In een zone van 5 meter rond de poel mogen er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden,
noch bemesting gebeuren;
De oevers moeten glooiend aangelegd worden;
Minimum de helft van de omtrek van de poel moet voor het vee onbereikbaar gemaakt worden;
Maximum de helft van poel mag beschaduwd worden;
Het spoelen van de tanks waarin zich chemische bestrijdingsmiddelen bevinden is verboden;
Het uitzetten van eenden, ganzen, zwanen en gelijke welke vissoort is verboden;
Geen enkele afvalsoort mag in de poel achtergelaten worden;
De toelage voor de aanleg van een veedrinkpoel bedraagt éénmalig 5 euro per m², met een minimumbedrag van
150 euro (30m²) en een maximumbedrag van 300 euro (60m² of meer).

B. Voor onderhoud veedrinkpoel:
De bestaande poel dient na herstelling te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld bij de aanleg van een
veedrinkpoel.
De toelage voor het herstel/ onderhoud van een veedrinkpoel bedraagt 5 euro per m² en is om de 5 jaar of meer
toekenbaar.

ALGEMEENHEDEN:
-

-

De betoelaagbare objecten moeten gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Jabbeke en een de zone die op het gewestplan
aangeduid is als agrarisch- , natuur- of parkgebied of natuurreservaat.
De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn en te verlopen met de van toepassing zijnde reglementeringen en
gebruiken (stedenbouwkundige vergunning en/of natuurvergunning)
Komen niet aanmerking voor de toelage:
o
siervijvers
o
putten voor zandwinning
o
herstellen of aanleggen van grachten
De toekenning kan geweigerd worden wanneer de uitvoering van het voorgestelde werk om natuur- of landschapsredenen of gezien
de aard of de staat van het object door het college van burgemeester en schepenen ongewenst geacht wordt.
De toelage wordt beperkt tot 300 euro.
De aanvrager neemt kennis van het volledig gemeentelijk reglement op de betoelaging van aanleg en onderhoud van veedrinkpoelen.

Aanvraagformulieren kunnen verkregen worden op het gemeentehuis, dienst Leefmilieu, waar
u ook een kopie van het gemeentelijk reglement kunt verkrijgen. Voor verdere inlichting kunt u
ook steeds terecht bij Nikolaas Croene, Tel. 050/81.01.33.

