Artikel 1
Het aangepaste subsidiereglement voor het aanplanten en onderhouden van kleine
landschapselementen waarvan de tekst integraal deel uit maakt van dit besluit, wordt goedgekeurd.
Subsidiereglement voor het aanplanten en onderhoud van kleine landschapselementen
Artikel 1: Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten kan
het
College van Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor de aanplanting en onderhoud
van kleine landschapselementen om zo het groene karakter van de stad te verrijken. De
betoelaagbare objecten zijn gelegen op het grondgebied van de stad Halle.
De subsidies zijn van toepassing voor de zones die op het Gewestplan aangeduid zijn als agrarisch
gebied, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied en voor aanplantingen en onderhoud
van kleine landschapselementen op het hele perceel . Evenals voor aanplantingen en onderhoud van
kleine landschapselementen in de zone ingekleurd als woongebied op het gewestplan die gelegen zijn
in de voortuin en/of langs de openbare wegenis gelegen zijn.
Artikel 2: Als betoelaagbare kleine landschapselementen komen in aanmerking :
 Lijnvormige beplantingen zoals bv een haag, houtkant en bomenrij
 Puntvormige beplantingen zoals bv 1 boom, klimplant of een amfibiën- of drinkpoel
 Vlakke beplanting zoals bv meerdere bomen of een boomgaard.
Lijst van boom- en heestersoorten voor het vormen van een :
A. HAAG (geschoren)






Meidoorn (Crataegus laevigata of Crataegus monogyna)
Sleedoorn ( Prunus spinosa)
Haagbeuk (Carpinus betulus)
Veldesdoorn (Acer campestre)
Wilde liguster (Ligustrum vulgare)

B. HAAGKANT (bloesem- en bessenlaag)












Hazelaar (Corylus avvellana)
Meidoorn (Crataegus laevigata, of crataegus monogyna)
Sleedoorn (Prunus spinosa)
Vogelkers (Prunus padus)
Hondsroos (Rosa canina)
Sporkehout (Franqula alnus)
Wilde liguster (Ligustrum vulgare)
Gelderse roos (Viburnum opulus)
Rode kornoelje (Cornus Sanguinea)
Kardinaalmuts (Euonymus eurpaeus)
Gele kornoelje (Cornus mas)

C. HOUTKANT (of bosje) - middenhoog (kan gecombineerd worden met soorten uit A, B en D)
 Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
 Haagbeuk (Carpinus betulus)
 Veldesdoorn (Acer compestre)
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D. HOUTKANT (of bos) - hoog en breed (kan gecombineerd worden met soorten uit B en C)





Es (Fraxinus exelsior)
Zomereik (Quercus robur)
Zoete Kers (Prunus avium)
Kleinbladige linde (Tilia cordata)

E. BEPLANTING OP NATTE GRONDEN - WATERKANT





Es (Fraxinus ecxelsior)
Waterwilg (Salix caprea)
Schietwilg (Salix alba)
Zwarte els (Alnus glutinosa)

F. BOMEN



















Veldesdoorn (Acer campestre)
Esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Grauwe els (Alnus incana)
Zwarte els ( Alnus glutinosa)
Haagbeuk (Carpinus betulus)
Tamme kastanje ( Castanea sativa)
Beuk (Fagus sylvatica)
Es (Fraxinus exelsior)
Witte abeel (Populus alba)
Grauwe abeel (populus canescens)
Zwarte populier (Populus nigra)
Ratelpopulier (Populus tremula)
Zoete kers (Prunus avium)
Wintereik (Quercus petraea)
Zomereik (Quercus robur)
Kleinbladige linde (Tilia cordata)
Grootbladige linde (Tilia platyphyllos)
Gladde iep (Ulmus carpinifolia)

G.HOOGSTAM FRUITBOMEN EN BOOMGAARDEN
Lijst met opsomming fruitbomen geschrapt.
Hoogstammige fruitbomen met een stamhoogte van minstens 2 meter en een stamomtrek van 6 tot 8
cm.
Financiële aspect
Artikel 3: De aanplanting en onderhoud van de punt-, lijn-, en/of vlakvormige beplantingen worden
door het stadsbestuur betoelaagd voor zover ze beantwoorden aan volgende voorwaarden :
1. Het perceel moet gelegen zijn in Halle.
2. Met uitzondering van hoogstammige fruitbomen en klimplanten moeten de aan te planten of
onderhouden soorten voorkomen op de lijst opgesomd onder artikel 2 van dit reglement.
3. De aanplanting van (hoogstam)boomgaarden gebeurt gelijkmatig gespreid over het volledig
perceel.
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4. De aanplanting dient uitgevoerd te worden conform alle bestaande wetten en reglementen
(burgerlijk wetboek, veldwetboek,... )
Artikel 4: Met ingang van goedkeuringsdatum van dit besluit kunnen voor de aanplant of onderhoud
volgende toelagen bekomen worden :
Voor aanplanting:
 voor een haag, houtkant : 1 euro per plant. Het plantgoed heeft een minimumhoogte van
60-80 cm.
 voor bomen: Aanplant van beworteld plantgoed : 10 euro per boom. Het plantgoed heeft
een stamomtrek van minstens 8 à 10 cm.
 voor klimplanten: € 10,00 per aangeplante klimplant. Deze toelage wordt enkel verleend
wanneer die klimplanten als gevelgroen aangeplant worden tegen gevels die vanop de
straatkant zichtbaar zijn.
Met uitzondering van het plantgoed voor fruitbomen en klimplanten moet het aangeplante plantgoed
van autochtone oorsprong zijn of minstens het label ‘plant van hier’ dragen.
Voor onderhoud:
 voor een onderhoudssnoei van een haag met een lengte van minimaal 5 meter: 1 euro per
lopende meter. De toelage is jaarlijks toekenbaar
 voor een onderhoudssnoei van een houtkant met een lengte van minimaal 5 meter: 2,5 euro
per lopende meter. De toelage is om de vijf jaar toekenbaar voor het knotten van een
knotbomenrij of onderhoudssnoei van bomen: 10 euro per boom. De toelage is om de vijf
jaar toekenbaar
 voor het heruitdiepen of herstellen van een bestaande amfibiënpoel of veedrinkpoel, teneinde
het jaar rond water te bevatten: 5 euro/m² wateroppervlak.. De toelage is ten vroegste om
de vijf jaar toekenbaar.
Artikel 5: Beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een vellings-, bouwof milieuvergunning komen niet in aanmerking voor toelage van aanplant.
Artikel 6: Een aanvraag tot subsidie is slechts geldig bij het terugbezorgen van het daartoe bestemde,
volledig ingevulde aanvraagformulier en bijhorende stavingsstukken aan het stadsbestuur van
Halle (Oudstrijdersplein 18 - 1500 Halle) en wel binnen de 2 maanden na de uitgevoerde
aanplantings- of onderhoudswerken;
Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag onderzoekt de milieudienst het dossier.
De Stad Halle stelt vast of het ingediende project voor subsidiëring in aanmerking komt.
De aanvrager wordt van die beslissing op de hoogte gebracht binnen de maand na de indiening van
de subsidieaanvraag.
Artikel 7: De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot
het verrichten van de aanleg- of onderhoudswerken waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
Artikel 8: De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg voor de objecten waarvoor
toelage wordt verkregen. Hij staat ondermeer in voor vrijwaring tegen vraat vanwege vee of wild, en
vervanging van afgestorven of sterk misgroeiende exemplaren in het eerstvolgend plantseizoen
Artikel 9: Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig uitgevoerd is kan de toelage bij beslissing
van het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of geweigerd worden;

6/7

Artikel 10: Een door het college van burgemeester en schepenen aangeduide ambtenaar kan ter
plaatse nagaan of aan de voorwaarden voldaan is.
Artikel 11: De betoelaging wordt beperkt tot de volgende bedragen:
 aanplant van KLE's - maximaal € 300/jaar
 onderhoud van KLE's - maximaal € 300/jaar
 aanplant van klimplanten die als gevelgroen dienen - maximaal € 100/jaar
De betoelaging is niet cumuleerbaar met enige andere vormen van betoelaging door de stad.
Artikel 12: Dit reglement vervangt het subsidiereglement voor het aanplanten en onderhouden van
lijnvormige landschapselementen van 28 juni 2011 en treedt in werking vanaf 1 mei 2018.
Artikel 13: De gemeenteraad is bevoegd om onderhavig stedelijk subsidiereglement op te maken en
delegeert de toepassing van het reglement en de uitbetaling van de subsidie aan het college van
burgemeester en schepenen.

Bijlagen
1. Beslissng college van burgemeester en schepenen dd. 30 maart 2018.pdf
2. Besluit gemeenteraad dd. 28 juni 2011 - subsidiereglement voor het aanplanten en
onderhouden van kleine landschapselementen - wijziging..pdf
3. Advies Milieuraad dd. 19 april 2018.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halle, 24 april 2018

De secretaris van de gemeenteraad

De voorzitter van de gemeenteraad

mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

de heer Bertrand Demiddeleer
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