
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 

                              Aanvraagformulier voor een premie voor de aanleg/renovatie van een poel 

Gegevens van de aanvrager  

 
Naam: ……………………………………………………………….………………….………….… Voornaam: 

…………………………………………….……………………………  

Adres: ……………………………………………………………………………………………………N°: …………. Bus: ………… 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe  

Tel: ………………………………Gsm:………………………………E-mailadres: ……………………………………………………@……………………………… 

Bankrekeningnummer (IBAN): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..  

Plaats van de aanleg van de natuurlijke poel: 

 Straat………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………Nr.…………………………… 

 Perceelnummer kadaster ….…….….…….…………….………………………………………………………………………………………… 
  Bent u eigenaar of huurder……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Detail van de werken 

Stedenbouw 

 Het begin van de werken is voorzien op ….……/….…….…/………….…… (datum) 

 Vereisen de werken een stedenbouwkundige vergunning: nee -ja (omcirkel het juiste antwoord) 

 Preciseer de zone op het plan:  

 Datum van indienen van de aanvraag tot vergunning:  

Eigenschappen 

 Grootte …………………………………………… m² 

 Aanplantingen van inheemse plantensoorten: (preciseer): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Methodologie van onderhoud: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Installatie van zones die gunstig zijn voor de biodiversiteit (preciseer): 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Andere aangevraagde subsidie/premie: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Verhoging van 50 EUR gevraagd……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De volgende documenten zijn bij de aanvraag te voegen 

1.  In voorkomend geval de stedenbouwkundige vergunning; 

2.  Foto’s vóór/na werken en inplantingsplan 

3.   Het (de) aankoopbewijs(zen), vereffende factuur/facturen, rekeninguittreksel(s) of kasticket(s)) 

Terug te sturen per e-mail: 

Ter attentie van het College van burgemeester en 
schepenen 

Paul Hymanslaan 2 
1200 Brussel 





Deze documenten moeten ons bereiken binnen de 6 maanden die ingang op de datum vermeld op het aankoopbewijs van de 

bouwmaterialen of op de saldofactuur van de aannemer. 

Door ondertekening van het formulier verklaart de aanvrager de juistheid van de hierboven verstrekte informatie, aanvaardt hij 
het reglement en machtigt hij het gemeentebestuur om de verstrekte gegevens voor het gehele gezin te controleren. 

Handtekening van de aanvrager na de hand geschreven vermelding: ”Gelezen en goedgekeurd”: 

 

Gedaan te     …………………………………………………………………………….. op     ….…….…/                

….…….…/………….…… 

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij handelen in volledige transparantie, in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna "AVG" genoemd). Overeenkomstig de bepalingen van de AVG 
heeft u de volgende rechten: recht van toegang, recht van verbetering, recht op verwijdering, recht op gegevenswissing, recht op vergetelheid, recht op beperkte 
verwerking, recht op de overdraagbaarheid, recht van verzet. U kunt uw rechten uitoefenen door een aanvraag per post te sturen naar het volgende adres: 
Functionaris bescherming persoonsgegevens (FBP) - Gemeentehuis, Paul Hymanslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe door uw identiteit te bewijzen (een kopie 
van uw identiteitsbewijs/paspoort bijvoegen).  

Contact en info: Dienst “Duurzame Ontwikkeling, planning en perspectieven” afdeling "Strategische planning” 
Tel: 02/761.29.42/49- 02/774.36.86/90. –E-mail: d.durable@woluwe1200.be 


