Subsidiereglement thuiscomposteren en verwerking groen- en tuinafval
Artikel 1: Voorwaarden
De aanvrager is een inwoner van Schelle.
De aanvrager is een particulier.
De aanvrager licht zich voldoende in over de werking van een compostvat, compostbak,
mulcher, combimaaier, mulchkit, verhakselaar en/of het houden kippen.
Het composteersysteem wordt op maat van de tuin en het te verwerken tuin-en keukenafval
gekozen. De compostvaten en –bakken zijn van gerecycleerd materiaal.
De kippen moeten voldoende bewegingsruimte hebben en beschikken over een binnenhok.
Het is aangeraden het kippenhok zodanig af te schermen dat vossen hier niet binnen geraken.
Zowel een mulchmaaier, combimaaier en mulchkit komen in aanmerking voor een subsidie.
Een mulchmaaier kan enkel mulchmaaien. Een combimaaier kan zowel mulchmaaien als gras
maaien met een opvang in een opvangbox. Een mulchkit kan op een gewone grasmaaier
geïnstalleerd worden zodat het kan mulchen.
De mulcher en combimaaier voldoen aan volgende voorwaarden:
• CE-markering (veiligheid)
• Het maximum gegarandeerd geluidsvermogenniveau Lwa gemeten volgens de Europese
richtlijn 2005/88/EG mag niet hoger zijn dan vermelde grenswaarde:
Maaibreedte
< 50cm
> 50 cm en <= 70 cm
> 70 cm en <= 120 cm
> 120 cm

Max. gegarandeerd geluidsvermogen Lwa in dB(A)
96
98
100
105

De verhakselaar voldoet aan volgende voorwaarden:
• CE-markering (veiligheid);
• Doorvoerdiameter van minimaal 35 mm.
• Het maximum gegarandeerd geluidsvermogenniveau Lwa gemeten volgens de Europese
richtlijn 2000/14/EG is lager of gelijk aan 93 dB(A)
Artikel 2: De volgende categorieën komen in aanmerking voor subsidie:
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Type
A. via het containerpark
290 liter
Compostvat
B. zelf aan te kopen
A. via het containerpark

Aankoopprijs/
Subsidie
Aankoopprijs € 35/stuk

10% van de
aankoopprijs met een
max. van 15 € per adres
Aankoopprijs € 50/stuk

Compostbak
B. zelf aan te kopen

Mulcher

Zelf aan te kopen

Verhakselaar

Zelf aan te kopen

Kippen

Zelf aan te kopen

20% van de
aankoopprijs met een
max. van 30€ per adres
Subsidie van 10% op de
aankoopprijs met een
max. van € 100 per adres
Subsidie van 10% op de
aankoopprijs met een
max. van € 100 per adres
Subsidie van € 2/kip
met een max. van € 10
per adres
Subsidie van €4/kip
voor de Izegemse
Koekoek, Brakelhoen,
Bassette en Doornikse
Kriel met een max. van €
20 per adres

Artikel 3: Aanvraag
De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt op het daartoe ter beschikking gestelde
aanvraagformulier overgemaakt aan het gemeentebestuur van Schelle, dienst leefmilieu.
De subsidieaanvraag voor een compostvat, compostbak, mulcher, combimaaier, mulchkit,
verhakselaar of kippen dient te gebeuren binnen zes maanden na factuurdatum.
De premie kan maar eenmaal per categorie worden uitgekeerd binnen een periode van
5 jaar.
De aanvrager geeft toelating aan een gemeentelijke ambtenaar om de toepassing van dit
reglement ter plaatse na te gaan.
Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, heeft de gemeente
Schelle het recht om de subsidie te weigeren of terug te vorderen.
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Indien de subsidie wordt geweigerd, ontvangt de aanvrager een gemotiveerde weigering.
Artikel 4:
De composteersystemen die niet in voorraad zijn, moeten worden aangekocht door de
gemeente. De aanvrager moet rekening houden met een wachttijd van onbepaalde duur.
Artikel 5:
Binnen de voorziene kredieten zal het gemeentebestuur een subsidie verlenen voor de te
subsidiëren acties.
Artikel 6:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoeringsmodaliteiten van
onderhavig reglement.
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