
 
                    
 

 
Subsidiereglement bewoonde zwaluwnesten 

Milieuraad Oudenaarde 
 

 
Art. 1.: De Milieuraad van de stad Oudenaarde wenst een toelage uit te keren voor het instandhouden van 
bewoonde nesten van huis- en boerenzwaluwen. 
 
Art. 2.: De toelage heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen, gelegen op het grondgebied van 
Oudenaarde. De toelage zal worden uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waarin zich de zwaluwkolonie 
bevindt. 
 
Art. 3.: Volgende toelagen worden verstrekt voor het in standhouden van bewoonde huis- en boerenzwaluwnesten: 
- 1 tot 3 bewoonde nesten: 25 EUR 
- 4 tot 10 bewoonde nesten: 50 EUR 
- meer dan 10 bewoonde nesten: 100 EUR 
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. De maximumsubsidie per aanvrager bedraagt 100 EUR/jaar.  
 
Art. 4.: Aanvragen voor het bekomen van deze subsidie dienen schriftelijk ingediend op het hiervoor ter 
beschikking gestelde aanvraagformulier bij de Milieudienst, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde. 
 
Art. 5.: De aanvragen moeten worden ingediend tussen 15 mei en 15 juli. 
 
Art.6.: Door het indienen van de aanvraag stemt de aanvrager er mee in dat de kolonie ter plaatse wordt 
gecontroleerd in de periode tussen 1 juni en 15 augustus. Er kunnen meerdere controles tijdens deze periode 
uitgevoerd worden. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Milieuraad                           
p.a. Milieudienst 
Tussenmuren 17 
 
9700           OUDENAARDE 

 

 
Aanvraag voor het bekomen van een subsidie voor de bescherming van zwaluwnesten  

 
 

Naam en voornaam aanvrager: 
  

   

Adres: 
 

 

 O    eigenaar 
 O    bewoner            van het gebouw waar zich de nesten bevinden 
 O    gebruiker 

Rijksregisternummer:  

Telefoon:  

e-mail:  

Rekeningnummer:  

Functie van het gebouw waar 
de zwaluwnesten zich 
bevinden: 

O    woonhuis 
O    stalling 
O    bedrijfsgebouw 

Straat:  
  
9700 Oudenaarde 

 
Verklaart dat op bovenstaand adres zich volgende zwaluwkolonie bevindt (huis- en/of boerenzwaluw): 
 

O     kleine zwaluwkolonie (tot 3 bewoonde nesten) 25 EUR/jaar 

O     middelgrote zwaluwkolonie (4 tot 10 bewoonde nesten) 50 EUR/jaar 

O     grote zwaluwkolonie (meer dan 10 nesten) 100 EUR/jaar 

 
De subsidie wordt enkel betaald wanneer na controle door een persoon aangeduid door de stad blijkt dat er 
effectief bewoonde zwaluwnesten aanwezig zijn. 
De aanvrager gaat akkoord met deze controle in de periode tussen 15 juni en 31 augustus. 
Meerdere legsels per nest geven geen recht tot een bijkomende subsidie. 
 

Datum aanvraag: Handtekening aanvrager: 
 
 

 

Vak bestemd voor de administratie van de Milieuraad 
 
Datum controle :      ….../..…../..…..                              Naam controleur : …………………………………………….. 
 
Aantal bebroede huiszwaluwnesten : 
Aantal bebroede boerenzwaluwnesten : 
 

0    De aanvraag wordt volledig goedgekeurd 
0    De aanvraag wordt gedeeltelijk goedgekeurd : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Bedrag van de toegekende subsidie: ……………… EUR 
Datum toekenning door Milieudienst:   ……/…../…… 


