
Subsidiereglement behoud van zwaluwkolonies 

Beslissing Gemeenteraad 6 december 2010 

Doelgroep  

Art. 1 :  Er wordt een subsidie toegekend voor het behoud van zwaluwenkolonies op het grondgebied 
van Waregem.  

Art. 2 :  Deze subsidie heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen, gelegen op het 
grondgebied van de stad Waregem en zal worden uitbetaald aan de gebruiker van het 
gebouw waarin de kolonie zich bevindt.   

Art. 3 :  De subsidie kan maar éénmaal per jaar en per adres worden aangevraagd.  

Subsidiebedrag 

Art. 4:  De stad kent een subsidie toe van :  
o 25 euro per jaar voor een kolonie bestaande uit 1 tot en met 3 nesten 
o 37 euro per jaar voor een kolonie bestaande uit 4 of 5 nesten 
o 50 euro per jaar voor een kolonie bestaande uit 6 of meer nesten.  

Art. 5 :  De subsidie zal enkel verleend worden binnen de perken van het daartoe ingeschreven 
bedrag op de goedgekeurde begroting.  

Bijkomende voorwaarden 

Art. 6:  De subsidie wordt enkel verleend indien er effectief huis-, boeren- of gierzwaluwen in 
nestelen en onder de voorwaarde dat de nesten na het broedseizoen niet verwijderd 
worden.  

Art. 7:  De subsidie moet worden aangevraagd in de periode van het broedseizoen, zijnde van 15 
mei tot en met 15 juli, opdat controle mogelijk zou zijn.  

Art. 8 :  Door het indienen van een aanvraag, stemt de aanvrager er mee in dat de kolonie ter 
plaatse wordt gecontroleerd in de periode tussen 1 juni en 15 augustus.  

Art. 9 :  Door het indienen van een aanvraag, stemt de aanvrager er mee in om volgende 
voorwaarden ter bescherming van de zwaluwen strikt na te leven:  
o Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de stallen 

of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving; 
o Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten 

zich bevinden, zullen de nesten worden gespaard.  
o Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de 

zwaluwnesten.  
o In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende 

openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken.  
o Verlaten nesten worden minimaal 2 jaar behouden.  

Procedure en aanvraag 

Art.10 :  Voor het verkrijgen van de subsidie moet de aanvrager een aanvraagformulier indienen bij 
het College van Burgemeester en Schepenen 

Art. 11 :  De controle van de zwaluwnesten wordt uitgevoerd door een ambtenaar van de stad en/of 
een door de stad aangestelde vereniging. 

Art. 12 :  Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2011 tot opheffing van het reglement door 
de gemeenteraad. 

 


