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Aanvraag van een subsidie voor het 

restaureren of de nieuwbouw van een 
druivenserre 
 

In te vullen door de 
dienst: 

Dossiernummer:  
 
………………………………………… 

Milieu07-03.2018 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier vraagt u een gemeentelijke subsidie aan voor het restaureren of de (herop)bouw 

van een druivenserre. Het dient te gaan om de volledige restauratie of nieuwbouw van een 
authentieke druivenserre, waarbij minimaal volgende werken moeten uitgevoerd worden: het 
verwijderen van het glas, het afschuren en schilderen van de ijzers, het afwassen van het glas en 
het heraanbrengen van glas met mastiek. 

Wanneer de restauratie wordt uitgevoerd door een sociaal tewerkstellingsproject, bedraagt de 
subsidie de helft van de kosten met een plafond van 3500 euro. Wanneer de restauratie in eigen 
beheer wordt uitgevoerd, worden de gemaakte restauratiekosten voor de helft terugbetaald tot 
maximum 1500 euro. Er kan slechts één premie per locatie en per serre toegekend worden. 

Opgelet: de aanvraag moet ingediend worden voor aanvang van de werken. Start de werken pas 
nadat u het schriftelijk akkoord van het college van burgemeester en schepenen hebt ontvangen en 
nadat de milieuambtenaar de te restaureren serre heeft bezocht. De milieuambtenaar brengt na de 
werken een tweede plaatsbezoek om de uitgevoerde restauratie te controleren. 

 

  1.  De aanvrager 

 
 Voornaam en naam:    

 Straat en huisnummer:    

 Postnr. en gemeente:    

 Telefoon- of gsm-nr.:   

 E-mailadres:    

 Bankrekeningnummer:   

 

   2.  Ligging van de serre 

 
 Straat:    

  op nr.  of tussen nr.  en nr.   

   1560 Hoeilaart 

 Kadasternr. perceel:    

 

  3.  De restauratie 

         Welke werken gaat u uitvoeren? (kruis aan) 

  het verwijderen van het glas (verplicht) 

  het afschuren en schilderen van de ijzers (verplicht) 
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  het afwassen van het glas (verplicht) 

  het heraanbrengen van glas met mastiek (verplicht) 

  het aanplanten van druivelaars 

  het aanbrengen van houten balken 

  nog andere werken. Welke?  

   

   

   

   

 
         Wie gaat de werken uitvoeren? (kruis aan - vul in) 

  Een sociaal tewerkstellingsproject. Naam:  

  Bij te voegen:  factuur van en/of  overeenkomst met het project 

  In eigen beheer.   

  Bij te voegen: tickets en facturen 

 
         Wanneer worden de werken uitgevoerd? 

 Voorziene startdatum:    

 
 
Ondergetekende heeft kennis genomen van het volledige gemeentelijk subsidiereglement 

voor het restaureren van een druivenserre. 
 

 
  

 

 

Datum en handtekening, 

 

  

 

 

      

 

Bezorg het ingevulde en ondertekende formulier terug aan de milieudienst 

(contactgegevens: zie voorzijde boven). 

 


