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AGENDAPUNT 6 : Goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement ter bescherming van zwaluw-

nesten. 

DE RAAD, 

Gelet op de goedkeuring van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan door de gemeente-
raad op 17 december 1996, waarin een aantal algemene natuurontwikkelingsmaatregelen werden 
opgenomen. 

Gelet op de goedkeuring van het gemeentelijk subsidiereglement houdende betoelaging van 
de aanleg en het onderhoud van Kleine Landschapselementen (KLE), als algemene natuurontwikke-
lingsmaatregel in het kader van het GNOP; overwegende dat zwaluwen net als KLE in het landschap een 
belangrijke bijdrage vormen tot de natuurwaarde en de belevingswaarde van het landschap ; 

Overwegende dat zwaluwen vroeger overal in het agrarische landschap voorkwamen; dat 
het aantal broedende zwaluwen de laatste jaren sterk gedaald is; dat het vernielen van zwaluwnesten 
een van de redenen van deze achteruitgang is; dat een subsidiereglement hieraan kan verhelpen; 

Gelet op het advies op eigen initiatief van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 
in vergadering van 16/10/01, in bijlage; 

BESLUIT : met éénparigheid van stemmen 

Art. 1 Het gemeentelijk subsidiereglement ter bescherming van zwaluwnesten wordt goedgekeurd.  

1. De gemeente geeft een toelage voor het instandhouden van nestgelegenheden voor huis- 
en boerenzwaluwen. De toelage heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen ge-
legen op het grondgebied Ingelmunster. Enkel bezette nesten komen in aanmerking voor 
betoelaging. De toelage wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waar of waarin 
de kolonie zich bevindt 

2. Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van één tot drie nesten wordt een subsidie 
verleend van 25 euro/jaar. Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van vier of vijf 
nesten wordt een subsidie verleend van 37,50 euro/jaar. Voor het instandhouden van een 
zwaluwkolonie van zes of meer nesten wordt een subsidie verleend van 50 euro/jaar. 

3. De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen. 

4. De aanvraag tot subsidie gebeurt schriftelijk op een standaardformulier waarvan het model is 
opgenomen in bijlage, en dat beschikbaar wordt gehouden op het gemeentehuis. 

5. De aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 juni en 31 juli. 



6. De aanvrager verleent de gemeente de toestemming te komen inspecteren. 

7. De inspectie conform artikel 6 kan gebeuren door derden. Deze worden aangesteld door het 
College van Burgemeester en Schepenen en krijgen hun controlebevoegdheid na machti-
ging door de Burgemeester. 

 

Art. 2 Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregel-
de aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande volgend op het treffen 
ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 Opgemaakt in zitting datum als hierboven. 
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