Subsidiereglement voor het behoud van zwaluwkolonies
Artikel 1:
Het gemeentebestuur van Schelle wenst een subsidie uit te keren voor het instandhouden van
bewoonde nestgelegenheden voor huiszwaluwen, gierzwaluwen en boerenzwaluwen.
Artikel 2:
De subsidie heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen, gelegen op het
grondgebied van de gemeente Schelle.
De subsidie zal worden uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waar of waarin de
nesten zich bevinden.

Overheidsgebouwen worden uitgesloten van subsidiëring.
Artikel 3:
Uitkering subsidies:
Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie:
- één tot 3 bewoonde nesten
(kleine kolonie)
- 4 tot 5 bewoonde nesten
(middelgrote kolonie)
- vanaf 6 bewoonde nesten
(grote kolonie)

15 euro per jaar.
25 euro per jaar.
35 euro per jaar.

De maximum subsidie bedraagt 35 euro per jaar per aanvrager.
Opmerking: meerdere legsels in één nest gelden als één nest!
De grootte van de kolonie wordt bepaald door de telling van het totale aantal bewoonde
zwaluwnesten in of op alle gebouwen waarvan de aanvrager gebruiker is.
Er wordt enkel subsidie uitbetaald voor bewoonde nesten van huis-, gier- en boerenzwaluwen!
Artikel 4:
Aanvragen dienen schriftelijk ingediend te worden a.d.h.v. het standaardformulier dat ter
beschikking gesteld wordt bij de milieudienst van de gemeente Schelle.
De aanvragen moeten worden ingediend in de periode tussen 1 juni en 15 augustus.
Artikel 5:
Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager er mee in dat de kolonie ter plaatse
wordt gecontroleerd in de periode tussen 1 juli en 31 augustus.
De controle zal uitgevoerd worden door medewerkers van Natuurpunt Rupelstreek of het
Regionaal Landschap Schelde Durme.
Deze medewerkers worden aangesteld door het college van burgemeester en schepenen en
krijgen hun controlebevoegdheid na machtiging door de burgemeester.
Artikel 6:
Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager er mee in om volgende voorwaarden
ter bescherming van de huis, gier- of boerenzwaluwen strikt na te leven:
-

-

de aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens en na het
broedseizoen;
verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden;
er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de
stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke
omgeving van de zwaluwnesten;
bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de
zwaluwnesten zich bevinden zullen de nesten worden gespaard;
er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de
zwaluwnesten;

-

indien de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt
mag hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden;
in de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden
voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken;

Artikel 7:
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.

Artikel 8:
Indien de subsidie wordt geweigerd, ontvangt de aanvrager een gemotiveerde weigering.
Artikel 9:
Alle betwistingen aangaande dit reglement worden beslecht door het college van
burgemeester en schepenen.

