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Subsidie (ver)nieuwbouw/restauratie druivenserre
Feiten en context
Het lokaal bestuur Huldenberg heeft geen subsidiereglement voor het restaureren of vernieuwen
van authentieke druivenserres.
Juridische gronden
Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen dat de
bevoegdheden van het college bepaalt.
Artikel 40, §3 en artikel 41, 23° decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
dat bepaalt dat de gemeenteraad de subsidiereglementen vaststelt en de de nominatieve subsidies
toekent.
Artikel 286, §1, 1° en artikel 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en
latere wijzigingen dat de wijze bepaalt waarop de reglementen worden bekendgemaakt.
Artikel 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen dat de wijze
van bekendmaking van de beslissingen aan de toezichthoudende overheid bepaalt.
Argumentatie
Huldenberg behoort zoals onze buurgemeenten tot de bekende Druivenstreek. De gemeenten
Overijse en Hoeilaart geven al enkele jaren een subsidie aan inwoners die en oude druivenserre
restaureren. Tervuren geeft geen subsidies.
Het managementteam adviseert om in het kader van de promotie van de druif, het toerisme in
Huldenberg, het bewaren van het cultureel erfgoed en de promotie van activiteiten in het kader van
lokale handel, ook in Huldenberg een subsidie te voorzien voor burgers die een authentieke serre
willen bouwen of verbouwen waar jaarlijks minstens één gemeenschapsvormende activiteit kan
plaatshebben.
Besluit
Publieke stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om een subsidie te verlenen voor het restaureren of bouwen van
authentieke druivenserres onder de volgende voorwaarden:
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Voorwaarden
- De serre moet gelegen zijn op het grondgebied van Huldenberg en moet vergund zijn of vergund
geacht zijn.
- De serre dient minstens één gebint met druivelaars te hebben. Minstens de helft van de
serreoppervlakte moet gebruikt worden voor groenten en/of fruit. Zo niet, dienen minstens twee
druivelaars aangeplant te worden.
- Minstens 75 % van de oppervlakte van de serre dient onverhard te zijn.
- De (ver)nieuwbouw/restauratie gebeurt door de eigenaar zelf of door 3Wplus.
- De premie geldt enkel voor de (herop)bouw of vernieuwing van 'authentieke' druivenserres met
geknakte of afgeronde vorm, ook halve serres of muurserres komen in aanmerking.
- Volgende werken dienen uitgevoerd te worden bij restauratie: ten minste het glas verwijderen, de
ijzers afschuren en schilderen, het glas afwassen en de ruiten weer aanbrengen met mastiek of
stopverf.
- De eigenaar van de serre moet toelaten dat er maximum tweemaal per jaar een
gemeenschapsvormende activiteit kan georganiseerd worden in de serre in samenwerking met de
gemeente en/of de lokale handelaars/kunstenaars.
Bedrag
De premie bedraagt de helft van het bedrag wanneer je de werken laat uitvoeren door het sociaal
tewerkstellingsproject 3Wplus, met een plafond van 3500 euro. Wanneer je de werken zelf uitvoert
bedraagt de premie ook de helft van het bedrag van de werken, met een plafond van 1500
euro. Zowel materiaal- als loonkosten tellen mee.
Per locatie kan er slechts voor 1 serre een premie toegekend worden.
Hoe aanvragen?
Je dient je aanvraag in bij het lokaal bestuur voor aanvang van de (ver)nieuwbouw/restauratie aan de
hand van het aanvraagformulier met foto's van de bestaande situatie en een situatieschets.
Nadat je de schriftelijk toestemming van het college van burgemeester en schepenen hebt
ontvangen, kunnen de werken starten.
Na de uitvoering van de werken bezorg je opnieuw foto's van de vernieuwde situatie met schets .
Na akkoord van het college wordt de premie uitbetaald.
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