Subsidiereglement ter bescherming van zwaluwnesten

Artikel 1 – Doel


Zwaluwen maken al deel uit van onze wereld sinds we in huizen en boerderijen wonen. Door
de eeuwen heen zijn ze verweven geraakt met onze wooncultuur.
Momenteel zijn ze bijna allemaal verdwenen in Roeselare. Doordat er veel minder zwaluwen
zijn, is ieder nest van levensbelang voor hun voortbestaan.
Het beschermen van alle soorten zwaluwen past volledig in de bescherming van diverse
diersoorten. Stad Roeselare heeft op 21 november 2010 het biodiversiteitscharter
ondertekend met Natuurpunt, waar soortbescherming een actiepunt van uitmaakt. Onder
meer met dit subsidiereglement wil de stad dit engagement concreet maken

Artikel 2 – Definities


De huiszwaluw
De huiszwaluw nestelt aan gevels en onder dakgoten. Je kan hem herkennen aan de witte
buik en zwarte rug. Huiszwaluwen zijn vrolijke gasten, jammer genoeg zorgen ze vaak voor
overlast omdat hun uitwerpselen op het trottoir, ramen en vensterbanken kunnen terecht
komen. Het plaatsen van ’mestplankjes’ net onder de nesten, vangt dat probleem netjes op.
De boerenzwaluw
De boerenzwaluw nestelt het liefst in oude stallingen met open ramen of staldeur. Je
herkent hem aan de straalblauwe rug en opvallend verlengde buitenste staartveren.
Boerenzwaluwen zijn sterk afhankelijk van het landbouwbedrijf. De laatste 15 jaar zijn er
heel wat milieu- en bedrijfstechnische aanpassingen moeten gebeuren aan stallen.
Daardoor ontbreekt het de boerenzwaluw nu aan insecten als voedsel en stallen als
nestplaats.

Artikel 3 – Voorwaarden


De subsidie heeft betrekking op zwaluwnesten of in woningen en/of andere
gebouwen/infrastructuurwerken, gelegen op het grondgebied Roeselare.



Enkel bezette nesten komen in aanmerking. De toelage wordt uitbetaald aan de gebruiker
van het gebouw waar of waarin de kolonie zich bevindt.



De aanvrager verbindt zich ertoe de vrije toegang voor de zwaluwen tot de nesten te
verzekeren en geen nesten te verstoren noch te verwijderen tijdens het ganse broedseizoen
(15 april – 15 september)

Artikel 4 – Bedrag subsidie


De subsidie bedraagt € 25/jaar onafhankelijk van het aantal nesten.

Artikel 5 – Aanvraagprocedure


De subsidieaanvraagformulieren en bijkomende informatie over zwaluwen zijn te verkrijgen
bij de Dienst Groen & Leefmilieu van de stad. Deze documenten zijn tevens ook
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beschikbaar op de website van de stad (www.roeselare.be).


De aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden van 1 april t/m 31 juli.

Artikel 5 Bis – Toekenningsprocedure


De aanvrager verleent de stad toestemming om ter plaatse te controleren



De controle kan gebeuren door derden. Zij worden aangesteld door het College van
Burgemeester en Schepenen. Controleurs dienen zich op eenvoudig verzoek te legitimeren.

Artikel 6 – Uitbetaling


De subsidie wordt pas na controle uitbetaald op het rekeningnummer zoals vermeld op het
aanvraagformulier.

Artikel 7 – Controle


In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en
aanwending van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden:
de stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van de
subsidieaanvraag te controleren en daaromtrent inlichtingen in te winnen met alle
middelen die zij hieromtrent nodig acht;
de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om eventueel
ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.



Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie.

Artikel 8- Betwistingen/beroep


Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het College van
Burgemeester en Schepenen.



Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de
toekenning van de subsidie aan de subsidieaanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen
ontvangstbewijs gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen,
Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De postdatum of datum op het ontvangstbewijs gelden als
bewijs.

Artikel 9 – Inwerkingtreding


Dit reglement treedt in voege op 1 april 2014.

Aldus vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad van 24 februari 2014.
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