AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET
(HER)BOUWEN EN RESTAUREREN VAN EEN AUTHENTIEKE
DRUIVENSERRE
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een gemeentelijke subsidie aan voor het restaureren of de (herop)bouw van
een druivenserre. Het dient te gaan om de volledige restauratie of nieuwbouw van een authentieke
druivenserre, waarbij minimaal volgende werken moeten uitgevoerd worden: het verwijderen van het
glas, het afschuren en schilderen van de ijzers, het afwassen van het glas en het heraanbrengen van glas
met mastiek.
Aan wie bezorg ik dit formulier?
U bezorgt het volledig ingevulde formulier met bijlagen aan de milieudienst via milieu@huldenberg.be
of op het adres:
Dienst Milieu
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Vragen over deze premie kunt u richten aan Fons Jena per bovenstaand e-mail adres of per telefoon op
02/302 43 32.
Wat gebeurd er na het indienen?
Binnen de 2 weken na het indienen zal de milieuambtenaar met u contact opnemen om de serre te
bezoeken en ontvangt u een schriftelijk akkoord van het college van burgemeester en schepenen. De
werken mogen pas beginnen na het bezoek en na de ontvangst van het akkoord. Nadat de werken zijn
uitgevoerd bezorgt u enkele foto’s van de vernieuwde situatie met schets en komt de milieuambtenaar
opnieuw ter plaatsen de werken bekijken. Pas na het bezoek en met het akkoord van het college wordt
de premie uitbetaald.
Raadpleeg vooraf het subsidiereglement en de voorwaarden op www.huldenberg.be.
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1. Welke werken gaat u uitvoeren (aankruisen en invullen wat van toepassing is)
0 EEN RESTAURATIE VAN EEN AUTHENTIEKE DRUIVENSERRE
0 het verwijderen van het glas (verplicht)
0 het afschuren en schilderen van de ijzers (verplicht)
0 het afwassen van het glas (verplicht)
0 het heraanbrengen van glas met mastiek (verplicht)
0 het aanbrengen van houten balken
0 het herstellen van het metselwerk en de goten
0 het herstellen van de regenwaterput
0 andere werken

0 HET (HER)BOUWEN VAN EEN AUTHENTIEKE DRUIVENSERRE

2. Wie gaat de werken uitvoeren (slechts 1 keuze mogelijk)
0 vzw 3WPlus
maatschappelijke zetel: Bosstraat 84- 1702 Dilbeek
Afdeling Solheide/Kelleveld, Solheide 16, 3090 Overijse
rudy.vanpee@3wplus.be
0496/56 28 04
www.3wplus.be
0 in eigen beheer

3. Wanneer worden de werken uitgevoerd?
Voorziene startdatum:

PREMIEAANVRAAG
Ondergetekende verklaart op basis van het geldende reglement dat:

0 er minstens 1 gebint met druivelaars aanwezig is in de bestaande serre of dat er een nieuwe
aangeplant zal worden
0 er minstens de helft van de serreoppervlakte voor groenten en/of fruit zal gebruikt worden, zo niet
er minstens 2 druivelaars aanwezig zijn of aangeplant worden
0 er minstens 75% van het oppervlakte van de serre onverhard zal zijn
0 de (herop)bouw of vernieuwing van de authentieke druivenserre heeft/zal hebben een geknakte of
afgeronde vorm

Bijlagen (verplicht)
0 Enkele foto’s van de huidige toestand van de serre
0 Een situatieschets waar de te uit te voeren werken op uitgelegd staan

Ondergetekende heeft kennis genomen van het volledige gemeentelijk subsidiereglement voor het
restaureren van een druivenserre.

Datum en handtekening,

