Gemeentelijk subsidiereglement
voor duurzame milieu– en
klimaatprojecten
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 november 2021

Artikel 1. Doel
Lokaal bestuur De Pinte verleent subsidies voor het aanbrengen van energiebesparende en
duurzame maatregelen. Het bestuur wil deze maatregelen opgesomd in dit reglement
stimuleren en zo een voordelig effect op het leefmilieu creëren.
Artikel 2. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de volgende vermelde betekenis.


Ecologische isolatie: Nagroeibare grondstoffen zoals vlas, hennep, cellulose
(gerecycleerd papier), houtvezel, schapenwol, kurk, stro of een combinatie, met een
Natureplus-label.



Natureplus-label: Een internationaal label voor gezonde en milieuverantwoorde
bouwmaterialen. De criteria van Natureplus zijn de meest volledige en de strengste.
Het zijn precies deze normen die VIBE VZW ook hanteert om bouwmaterialen te
beoordelen.



Natuurverf: Ecologische verf van 100% natuurlijke ingrediënten.



Ecologische bouwmaterialen: Deze bouwmaterialen bestaan uit zo goed als
onuitputtelijke natuurlijke grondstoffen met zo weinig mogelijk chemische additieven.
De belasting voor het milieu is dus minimaal én ze hebben geen schadelijke gevolgen
voor de gezondheid. Natuurlijke grondstoffen zijn plantaardige, dierlijke en/of
minerale grondstoffen.



Groendak: Daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende
planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst
en uitdroging.



Stabiliteitsonderzoek: Het dak komt in aanmerking voor een stabiliteitsonderzoek
als het een bestaand plat dak zonder groendak is met een minimale oppervlakte van 6
m² en als het stabiliteitsonderzoek uitgevoerd wordt door een stabiliteitsingenieur.



Hagen en heggen: Een lijnvormige aanplanting van streekeigen houtachtige
gewassen met een compacte structuur die bij normaal onderhoud door periodieke
snoei in vorm wordt gehouden; de snoei kan gaan van zeer frequent (haag) tot
minimaal (heg).



Houtkanten en houtwallen:
Houtkant: lijnvormige aanplantingen in plantverband van streekeigen bomen en
struiken die door periodiek kappen geëxploiteerd worden; de aangeplante soorten
bezitten de eigenschap om nieuwe loten te vormen (hakhout).
Houtwal: een houtkant op een verhoogd stuk grond.
Eventueel is er de combinatie met een heg of een bomenrij. Kleine loofhoutbosjes in
open landschappen kunnen worden beschouwd als brede houtkanten.



Bomenrijen: Lijnvormige aanplant van bomen van eenzelfde boomsoort, die meestal
in een rechte lijn geplaatst zijn, minimum 10 exemplaren.



Streekeigen knotbomen: Een opeenvolging of aaneenschakeling van knotbomen die
(meestal) in een rechte lijn zijn geplaatst of gerangschikt.



Hoogstamboomgaarden: Een verzameling fruitbomen aangeplant in een recht of
willekeurig verband met een minimum stamhoogte van 2 meter



Natuurtechnische graafwerken: De aanleg van veedrinkplaatsen of amfibiepoelen,
het afschuinen van grachtoevers of het uitdiepen van afwateringslaantjes of depressie.

Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied
3.1. Voor de subsidies komen in aanmerking:
a. De natuurlijke meerderjarige persoon die eigenaar, bewoner-eigenaar of bewonerhuurder is van het pand/perceel,
b. De natuurlijke meerderjarige persoon die optreedt als verantwoordelijke van een
feitelijke erkende vereniging,
c. De persoon die gemachtigd is om op te treden voor de rechtspersoon van het pand.
3.2. De subsidies zijn van toepassing op bestaande panden bestemd voor huisvesting, delen
van appartementsgebouwen die tot de mede-eigendom behoren en voor panden/percelen van
lokale erkende verenigingen, gelegen in De Pinte en die vergund zijn zoals bedoeld in het
decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening of de omgevingsvergunning en
waarop geen bouw- of milieumisdrijf rust.
Artikel 4. Hoeveel bedraagt de premie?
De premie is afhankelijk van de categorie van werken. Zie artikel 7.
Artikel 5. Algemene voorwaarden (categorie 1, 2, 4)
5.1.

De werken worden uitgevoerd in een particuliere woning, handelspand,
kantoorgebouw, verenigingslokaal of schoolgebouw of perceel op het grondgebied van
de gemeente De Pinte.

5.2.

Per adres, per aanvrager en per categorie kan de subsidie eenmalig worden
aangevraagd.

5.3.

Indien de gesubsidieerde materialen/aanplantingen binnen de 10 jaar na toekenning
van de premie verwijderd worden, wordt de toelage teruggevorderd.

5.4.

De facturen moeten op naam van de aanvrager staan. Op de aanvraagdatum mogen
de facturen (ook eventuele voorschotfacturen) maximaal 1 jaar oud zijn. De originele
facturen moeten desgevraagd voorgelegd kunnen worden aan de gemeente. De
aanvrager is ook verplicht de betalingsbewijzen gedurende twee jaar na de uitbetaling
van de tegemoetkomingen ter beschikking te houden van het lokaal bestuur.
Werken uitgevoerd door een aannemer moeten uitgevoerd zijn op de facturatiedatum.
Facturen van aangekochte materialen komen in aanmerking als de materialen op de
aanvraagdatum zelf in het gebouw of op het perceel zijn verwerkt. De facturen
moeten duidelijk zijn (omschrijving, hoeveelheden, eenheidsprijs, totaalprijs, BTW,
werfadres ... van de uitgevoerde werken) en voldoen aan het koninklijk besluit nr. 1
van 29 december 1992 m.b.t. de BTW.
Voor een vlotte verwerking van de aanvraag bevat het dossier bij voorkeur ook
duidelijke kopies van documenten die de facturen verduidelijken, zoals offertes,
bestelbonnen of verzendnota’s. Bij specifieke kwaliteitseisen levert de aannemer de
nodige attesten.

5.5.

Er is geen premie mogelijk in het geval van deelname aan een groepsaankoop,
uitgezonderd voor beschermde afnemers.

5.6.

Het schepencollege kan steeds aanvragen weigeren die niet kaderen in de geest van
dit reglement of indien de gebruikte materialen voor discussie vatbaar zijn.

5.7.

Dit subsidiereglement is niet cumuleerbaar met andere gemeentelijke
subsidiereglementen.

Artikel 6. Procedure (categorie 1, 2, 4)
6.1

De aanvraag van de subsidie gebeurt op het daartoe voorziene aanvraagformulier dat
volledig ingevuld overgemaakt wordt aan het lokaal bestuur De Pinte.
Het aanvraagdossier is pas volledig na het indienen van de kopieën van de
gedetailleerde facturen van de handelaar en/of aannemer.

6.2

Het lokaal bestuur kan zowel voor als na de toekenning van de premie ter plaatse een
controle komen uitvoeren. Als dat nodig is, kan het lokaal bestuur contact opnemen
met de firma of aannemer die de materialen levert of plaatst, of die advies verstrekt.
Als de materialen/aanplantingen niet overeenstemmen met de beschrijving in de
aanvraag, heeft het lokaal bestuur het recht om de premie te weigeren of om de
uitbetaalde premie terug te vorderen.

6.3

Indien het aantal aanvragen het totaal in het budget voorzien bedrag overstijgt, zal
het toekennen van de subsidies verlopen in functie van de datum van aanvraag tot
uitputting van het totaal in het budget voorziene bedrag voor het betrokken
dienstjaar.

Artikel 7. Categorieën
1. Ecologisch verbouwen
1.1

Ecologische isolatie

 15% van de kosten met een maximum van 500 euro per aanvraag.
De premie kan aangevraagd worden voor alle nagroeibare isolatiematerialen zoals vlas,
hennep, cellulose (gerecycleerd papier), houtvezel, schapenwol, kurk, stro of een combinatie,
telkens met een Natureplus-label.
De minimale isolatiedikte moet gevolgd worden conform de EPB eisen, ook als er geen
vergunning of melding moet ingediend worden.
U kan een premie aanvragen voor de isolatie van een ruimte die verwarmd kan worden of van
een ruimte die hieraan grenst (het beschermd volume). Als een zolder verwarmd kan worden,
kan u alleen een premie voor dakisolatie aanvragen. Bij een zolder die niet verwarmd kan
worden, kunt u een premie voor dakisolatie of voor zoldervloerisolatie aanvragen, niet voor
allebei.
Als u een hellend dak isoleert, brengt u een dampscherm aan de binnenkant van de woning
aan.
Dak- en zoldervloerisolatie
Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen worden geplaatst, maar de totale Rd-waarde
moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 4,5 m² K/W. De Rd-waarde van een eventuele
bestaande isolatielaag mag niet worden meegerekend om de minimumwaarde van 4,5 m²
K/W te behalen.

Buitenmuurisolatie




R-waarde ≥ 3 m² K/W (buitenmuurisolatie)
Spouw ≥ 50 mm lambda max. 0,065 W/mK (spouwmuurisolatie)
R-waarde ≥ 2 m²K/W (binnenmuurisolatie)

Vloerisolatie
R-waarde ≥ 2 m² K/W
1.2

Natuurverven

 15% van de kosten met een maximum van 150 euro per aanvraag.
De premie kan worden aangevraagd om te verven met ecologische verf.
Na toekenning van een premie kan pas vijf jaar later een nieuwe aanvraag worden ingediend
voor hetzelfde te schilderen oppervlak. Voor buitenschrijnwerk echter kan na twee jaar
reeds een nieuwe premie worden aangevraagd voor hetzelfde te schilderen oppervlak.
1.3

Duurzaam hout (FSC/PEFC-COC) zonder preventieve chemische
houtverduurzaming

 15% van de kosten met een maximum van 250 euro per aanvraag.
a. Het hout heeft het FSC-label, of een gelijkwaardig of strenger label. FSC is de afkorting
voor Forest Stewardship Council en staat voor verantwoord bosbeheer, rekening
houdende met zowel de sociale, ecologische als economische waarden.
b. Het hout is niet chemisch geïmpregneerd (preventief chemisch verduurzaamd).
c.

De subsidie is geldig voor de hierna opgesomde toepassingen in duurzaam geëxploiteerd
hout:
 Binnenschrijnwerk
- Ramen
- Deuren
- Massieve (volhouten) vloeren
- Plafonds
- Trappen


Buitenschrijnwerk
- Ramen
- Deuren en poorten
- Gevelbekleding



Daktimmerwerk



Houtskeletbouw



Niet verplaatsbare houten tuinconstructies
- Pergola’s
- Tuinhuizen
- Carports
- Terras
- Hekwerk

Uitgesloten zijn zeker: (tuin)meubelen, dierenhokken, andere verplaatsbare toepassingen,
verlijmde houten plaatmaterialen en laminaatvloeren.
Op de





facturen wordt duidelijk vermeld:
Dat het gaat om FSC gelabelde producten (of gelijkwaardig),
om welke hoeveelheden het gaat,
welke houtsoort het betreft,
het Chain of Custody (CoC) nummer van het bedrijf dat rechtstreeks factureert aan de
subsidieaanvrager en op de factuur moet vermeld worden dat het om FSC of
gelijkwaardig hout gelabelde producten gaat,
 het adres waarop de werken zijn uitgevoerd,
 de naam van de aanvrager,
 prijsopgave van het FSC-hout zelf (dus excl. plaatsing en andere materialen).

2. Meer natuur
2.1 Aanleg groendak + stabiliteitscheck
 De premie bedraagt 20 euro per m² met een maximum van 300 euro per adres.





Mislukte aanplantingen moeten hersteld worden
In de gevallen waar een omgevingsvergunning voor de aanleg van het groendak nodig
is, kan de subsidie alleen worden toegekend als de vergunning verkregen werd.
Als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de aanleg van een groendak
verplicht, wordt de gemeentelijke premie niet toegekend
De premie kan slechts éénmaal per gebouw en kadastraal perceel worden toegekend.

2.2 Aanplant kleine landschapselementen (KLE)
De toelage heeft betrekking op punt- en lijnvormige landschapselementen die gelegen zijn
binnen of grenzend aan het landelijk gebied of grenzend aan percelen met een agrarisch
bodemgebruik (akkers, weiland, boomgaarden). Enkel streekeigen beplantingen komen in
aanmerking (zie bijlage) voor betoelaging.
De betoelaagde aanplanting dient minimum gedurende 10 jaar integraal en intact op dezelfde
plaats te blijven staan. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het
betoelaagde plantsoen is niet toegestaan.
Randbeplantingen en onderdelen, van siertuinen en aanplantingen gelegen binnen een straal
van 30 meter rond een woning komen niet in aanmerking voor betoelaging.
Beplantingen of heraanplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een
kapvergunning, omgevingsvergunning, aanmaning of proces-verbaal, kortom, verplicht aan te
planten beplantingen komen niet in aanmerking voor een toelage voor aanplant.
Wordt niet voldaan aan deze voorwaarden, dan wordt de subsidie teruggevorderd.
In principe kan eenzelfde aanvrager in één jaar maximum €250 subsidies aanvragen voor
aanplant.
a. Hagen, heggen, houtkanten en houtwallen:
Voorwaarden (her)aanplant:
 Minimale lengte: 30 meter in totaal
 Plantafstand haag: 0,2 tot 0,5 meter
 Plantafstand heg, houtkant, houtwal: 1 meter
 Plantgoed: minimumformaat van 60 tot 80 centimeter

Subsidie (her)aanplant €0,50 per plant.
b. Bomenrijen en hoogstammige fruitbomen:
Voorwaarden (her)aanplant beworteld plantgoed:
 Minimaal 10 bomen
 Plantafstand: 7 – 10 meter
 Stamomtrek: 8 – 10 centimeter op 1 meter hoogte
 Te planten boom + paal + binddraad
Subsidie (her)aanplant €7,50 per boom
c.

Knotbomen
Voorwaarden (her)aanplant niet-beworteld plantgoed:
 Minimum 5 knotbomen
 Plantafstand: 5 – 7 meter
 Stamomtrek: minimum 25 centimeter op 1 meter hoogte
Subsidie (her)aanplant €2,50 per poot

d. Natuurtechnische graafwerken voorwaarden (her)aanleg:






Minimumoppervlakte ter hoogte van het maaiveld van 30 m² en maximum 150
m².
Minimum de helft van de omtrek van de poel moet voor het vee onbereikbaar
gemaakt worden door middel van raster (prikkeldraad).
Rond de poel mogen er in een straal van twee meter geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, noch gemest of bewerkt worden.
De oevers moeten glooiend aangelegd worden, met een verhouding van 8/4.
Poel moet ingericht worden als amfibieënpoel, of specifiek in graas- weiden als
veedrinkpoel.

Uitzonderlijk ook heraanleg van sterk verlande of gedeeltelijk gedempte poel:
 Geen aanplantingen aan de zuidkant van de poel.
 Poel moet minimum 0,5 meter water houden in de zomer.
 Geen onttrekking van water, behalve voor drinken vee op de aangren- zende
weilanden.
 Het uitzetten van eenden, ganzen, zwanen en gelijk welke vissoort is verboden.
 Geen enkele afvalsoort mag in de poel achtergelaten worden.
Subsidie (her)aanleg: €5 per m², een poel meet minstens 30m².
Voorwaarden onderhoud:
 Het spoelen van tanks waarin zich meststoffen of pesticiden bevinden, is verboden.
 Onderhoud van de poelen uitvoeren in september – oktober.
 Onderhoud bestaat uit maaien of rijten van de vegetatie, verwijderen van bladeren
en takken en regelmatige slibruiming zodanig dat de poel water houdt.
 De subsidie voor onderhoud kan ten vroegste 5 jaar na de aanleg aangevraagd
worden.
Subsidie onderhoud slibruiming: €1 per m².

2.3. Onderhoud kleine landschapselementen (KLE)

1) hagen, heggen, houtkanten en houtwallen
voorwaarden onderhoud
- hagen: premie kan om de 2 jaar worden aangevraagd
- heggen: premie kan om de 5 jaar worden aangevraagd
- houtkanten en houtwallen: onderhoud bestaat uit het periodiek kappen van de houtige
gewassen tot aan de grond; premie kan om de 5 jaar worden aangevraagd
subsidie onderhoud
- hagen: € 0,50 /m
- heggen
- houtkanten en houtwallen: € 1,50 /m
2) knotbomen
voorwaarden onderhoud
- eerste knotbeurt ten vroegste 5 jaar na aanplant
- aanvraag moet betrekking hebben op min. 5 bomen
- de subsidie voor beheer kan om de 5 jaar gebeuren
- de boom moet volledig geknot worden
subsidie onderhoud: € 10 /boom (jonge knotbomen: € 2,5 /boom – omtrek < 40 cm)

2.4

Bebossing











2.5

Voor terreinen van minstens 2000 m² en max 5000 m².
Subsidie is enkel mogelijk indien er geen andere subsidies werden aangevraagd bij
andere instanties.
U moet streekeigen boomsoorten gebruiken.
U bent verplicht om het terrein voor minstens twintig jaar bebost te laten. Als u de
beboste percelen toch kapt, kaalslaat, rooit of ontbost, dan moet u de subsidie
terugstorten.
U mag ook geen andere subsidie aanvragen voor de (her)bebossing van hetzelfde
terrein.
Als u bebost als compensatie voor een ontbost gebied, kunt u deze subsidie niet
krijgen. Er is ook geen subsidie mogelijk indien dit werd opgelegd via een
vergunning of via uitspraak van de rechtbank.
Enkel mogelijk indien voldaan is aan de wetgeving en de nodige vergunningen
werden aangevraagd.
Subsidie bedraagt 15 euro per are.
Plantmaat van minstens 12/14.
Het bos is vanaf 5 jaar na de aanplant openbaar toegankelijk.

Aanplant bomen in woongebied
Voorwaarden (her)aanplant beworteld plantgoed:
 Minimaal 1 boom met een maximum van 10 bomen (zie bijlage streekeigen
plantmateriaal – deel bomen)
 Plantafstand: 7 – 10 meter
 Stamomtrek: 8 – 10 centimeter op 1 meter hoogte
 Te planten boom + paal + binddraad
Subsidie aanplant: 7,50 euro per boom (dit subsidiereglement is niet van toepassing
indien aanplant van bomen verplicht is via een vergunning of andere wetgeving).

2.6

Aankoop biologisch plantgoed

Biologisch zaadgoed onderscheidt zich van gangbaar zaadgoed op twee belangrijke punten:
namelijk de rassenkeuze en de productiewijze. In de biologische voedselproductie wordt deels
met andere rassen gewerkt dan in gangbare teelten.
Wat: zaden, plantgoed, pootgoed, bloembollen, bloemenweiden
Voorwaarden: op de factuur staat vermeld dat het over bio-producten gaat
Subsidie: 35% van de aankoopprijs

3. Mobiliteit
3.1. (Particulier) autodelen
 Dit reglement is van toepassing op de terugbetaling van de instapkost of het jaarlijks
lidgeld voor een particulier autodeelsysteem of een autodeelsysteem door autodeelaanbieders
met een maximum van 35 euro.
Voorwaarden:




De subsidie is van toepassing op een nieuw lid van een definitief erkende
deelorganisatie. Het nieuwe lid kan slechts 1 subsidie per erkende deelorganisatie
worden toegekend.
Een natuurlijk persoon gedomicilieerd op het grondgebied van De Pinte;
Het geldende subsidiebedrag wordt toegekend voor aanvragen met inschrijvingsdatum
vanaf 1 januari 2020

Procedure:




De aanvraag van een toelage moet gebeuren via het aanvraagformulier
Als bewijs geldt een kopie van de factuur waarop de instapkost of het lidgeld duidelijk
vermeld staan of een bevestigingsformulier van registratie
De uitbetaling zal geschieden tot de uitputting van het te voorzien budget.

3.2. Subsidie inleveren nummerplaat
subsidie voor de aankoop van een (bak)fiets, elektrische fiets/ scooter of speed pedelec,
abonnement openbaar vervoer als je jouw nummerplaat inlevert
Voorwaarden







De subsidie kan aangevraagd worden door natuurlijke personen gedomicilieerd in De
Pinte.
De aanvrager heeft een nummerplaat van een wagen of motorfiets (europees model)
op zijn naam ingeleverd.
De (bak)fiets, elektrische scooter of speed pedelec werd binnen de 12 maanden na de
inleveringsdatum van de nummerplaat aangekocht.
De (bak)fiets, elektrische scooter of speed pedelec mag na de beslissing tot
toekenning van de subsidie gedurende 2 jaar niet worden doorverkocht of
weggeschonken.
De ingeleverde nummerplaat moet voor de inlevering minsten zes maanden binnen
hetzelfde gezin gebruikt geweest zijn. De inlevering van een nummerplaat van een



ander type voertuig of buitenlandse nummerplaat, komt niet in aanmerking. Ook de
inlevering van een nummerplaat van een leasing- of bedrijfswagen geeft geen recht op
de premie.
Enkel bewijsstukken die maximaal 6 maanden teruggaan vóór de schrappingsdatum
van het voertuig, op naam van de aanvrager of op naam van een persoon
gedomicilieerd op het adres van de aanvrager, worden aanvaard.

Het bedrag van de subsidie is max 250 euro per gezin/adres:








voor een (elektrische) fiets;
voor een speed pedelec;
abonnement De Lijn (Omnipas, Omnipas 65+, Buzzypazz);
Abonnement NMBS;
(elektrische) bakfiets of meerpersonenfiets;
elektrische scooter.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?







DIV schrappingsbewijs van de nummerplaat (Europees model)
Kopie van het inschrijvingsbewijs van het geschrapte voertuig
Verklaring op eer dat er binnen de 2 jaar na schrappingsdatum in hetzelfde gezin geen
andere nummerplaat wordt ingeschreven of een bedrijfsvoertuig in gebruik wordt
genomen en dat de fiets/abonnement niet wordt doorgegeven aan derden. Als deze
voorwaarde niet gevolgd wordt en men intussen de premie heeft ontvangen moet die
terugbetaald worden aan het lokaal bestuur.
Betalingsbewijzen:
o Factuur voor de aankoop van een fiets
o Betalingsbewijs van de aankoop van een De Lijn-abonnement. Je kan dit
aanvragen via de dienst abonnementen.
o De kwitantie die je krijgt als je een NMBS-abonnement koopt of verlengt met
daarop de geldigheid van het abonnement, alsook de betaalde prijs

4. Water
Subsidie is enkel mogelijk indien de volgende zaken niet verplicht zijn via een
omgevingsvergunning/melding/aanmaning/arrest/vonnis of andere wetgeving.
4.1 Openmaken van ingebuisde perceelsgrachten op vrijwillige basis





De aanvrager kan een premie aanvragen om de inbuizing te verwijderen en een
open gracht aan te leggen.
Subsidie bedraagt 50% van de totale kostprijs met een maximum van 500 euro.
Er kan geen subsidie worden gevraagd indien dit wordt opgelegd via een
omgevingsvergunning, verkavelingsvergunning of via de rechtbank wordt verplicht
of indienen het inbuizen verboden was.
De aanvrager staat na het ontvangen van de subsidie in voor het beheer dat
gericht is op vrijwaring, onderhoud en instandhouding van de uitgevoerde werken
voor een periode van 20 jaar.

4.2 Ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen/opritten
Er wordt subsidie verleend voor:



Beplanting ter vervanging van open verharding: 10 euro/m²;
Beplanting ter vervanging van een gesloten verharding: 15 euro/m².

De subsidie bedraagt maximum 350 euro.









De opgebroken (open) verharding wordt vervangen door wintervaste planten, hagen,
struiken en/of bomen.
De aanplant van éénjarige beplantingen of gazon komt niet in aanmerking voor
subsidie;
De aanvrager dient de nieuwe aanplant minimaal gedurende 10 jaar in stand te
houden.
Afgestorven planten dienen vervangen te worden;
Er wordt minimum 6 m² (open) verharding opgebroken
Per adres kan slechts één aanvraag ingediend worden;
Het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors, e.d. materialen komt niet in
aanmerking voor subsidie.

4.3 subsidie regenwaterton
Voorwaarden






De regenwaterton dient aangesloten te worden op een dakoppervlakte van minimum 4
m² en maximum 20 m².
De inhoud van de regenwaterton dient minimum 200 liter te bevatten.
De regenwaterton dient voorzien te zijn van een aftapkraantje.
Een aankoopbewijs wordt bij de aanvraag toegevoegd. Premieaanvragen zijn geldig
voor aankoopbewijzen die niet ouder zijn dan 12 maanden op het moment van
indiening bij het bestuur.

Subsidie




Terugbetaling van 50 % van de kosten met een maximum van 20 euro.
De subsidie kan eenmaal per woonperceel aangevraagd worden.

5. Afval vermijden
Houden van kippen
Het houden van kippen, samen met het composteren, geven aan de bevolking een alternatief
om alle organisch afval uit de restafvalzak te mijden. Er wordt een subsidie van 5 euro
gegeven per kip.
Voorwaarden:



De kippen worden correct gehuisvest en hebben voldoende uitloopruimte.
Er kan per twee jaren met een maximum van 50 euro subsidies gegeven worden voor
het houden van kippen.

Procedure:




De aanvraag van een toelage moet gebeuren via het aanvraagformulier.
De kippen worden gehouden op grondgebied van De Pinte.
Als bewijs geldt een kopie van de factuur.

6. Klimaatneutrale evenementen, initiatieven en buurten
Organisatoren die hun evenement op een duurzame manier willen laten doorgaan, kunnen
hiervoor een subsidie krijgen. De subsidie bedraagt maximum 300 euro.

Het initiatief wordt op voorhand afgetoetst met milieudienst. Het bedrag wordt bepaald op
basis van de checklist. Hoe kleiner de milieu-impact van het evenement, hoe groter de
subsidie.
Deze subsidie wordt jaarlijks éénmaal uitgereikt.
Voorwaarden:
Aan de hand van een checklist wordt gekeken of het evenement in aanmerking komt voor de
subsidie.
Met deze checklist worden punten verdeeld op basis van een aantal kernthema’s:
afvalpreventie, afvalinzameling, promotie, catering, schoonmaak, energie en water, duurzame
activiteiten en andere eigen initiatieven. Het evenement moet minstens op twee van deze
thema’s inzetten.
Maatregelen die wettelijk verplicht zijn, zoals bvb herbruikbare bekers, komen niet in
aanmerking voor subsidie.

Procedure:
Om kans te maken op deze subsidie moeten de organisatoren, minstens een maand voor het
evenement, een overzichtelijk dossier bezorgen aan de milieudienst waarin de genomen
acties toegelicht worden en deze eventueel vergezeld worden van enkele foto’s en/of filmpjes
ter staving.
Voorbeelden:









Een wijkcomité organiseert een infoavond mbt energie
Organisatie van een particuliere infosessie mbt autodelen
Vereniging organiseert een zwerfvuilactie
Lokale deelinitiatieven
Deeltuinen
Gedeeld elektrisch rijden
Voedselbos
…

Na de uitbetaling van de subsidie en ten laatste één maand na het plaatsvinden van de
activiteit moeten de organisatoren onderstaande documenten ter staving van de activiteit
bezorgen:
 Voorbeelden van promotiemateriaal (brief, uitnodiging, affiche, ...)
 Financiële afrekening
 Facturen van ingebrachte kosten
 Minstens één sfeerfoto van de activiteit
Artikel 8
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
reglement.
Artikel 9
De nodige kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan 2019-2025.
Artikel 10
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2022 voor de periode tot en met 31 december
2025.

Artikel 11
De beslissing gemeenteraad van 28 september 2020 mbt wordt opgeheven met ingang van
31 december 2021.
Artikel 12
Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving
overgemaakt worden aan de milieuambtenaar en aan de financieel directeur.

