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AGENDAPUNT NR. 7 

E. LUST, L. COPPENS, G. VANRYCKEGEM, M. SYSSAUW, B. BOGAERT, D. VANHOLME, T. VLAEMINCK - schepenen
R. VANDENBULCKE (zonder stemrecht) - schepen
R. NUYTIEN, C. LECOINTRE, C. GARREYN, T. PORTE, P. MINGELS, S. CALLEWAERT, C. DEMAN, H. PONNET, S.
PRINGELS, V. DUMORTIER, A. DECALUWE, F. ELGERS, V. BREYE, K. VANDECASTEELE, J. JANSSENS, E. VANTHOURNOUT,
P. BILLE, N. DE CLERCQ - raadsleden
E. ALGOET, stadssecretaris - secretaris
niet aanwezig K. DEBUCK, J. VANLANGENDONCK, A. DECLERCQ, F. HABBAZ

GRONDGEBIEDSZAKEN - groendienst BRON GGZ/ML 

DOSSIER NR. 7 

SUBSIDIEREGLEMENT KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN (KLE). 
AFSCHAFFING BESTAANDE REGLEMENTERING DD. 29.06.2009 EN IN VOERING NIEUW 
REGLEMENT VANAF O 1.02.2016. 
GOEDKEURING 

De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting; 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, 43 §2-2° , 186 en 187; 
Gelet op het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad zitting dd. 
31/01/1997; 
Gelet op het belang van de instandhouding en ontwikkeling van de natuur door het onderhoud van kleine 
landschapselementen; 
Gelet op het subsidiereglement zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad zitting dd. 31/01/1997 met 
wijziging door de Gemeenteraad zitting dd. 21.12.2001 en 29.06.2009; 
Gelet op het voorstel van de Milieudienst om met de Provincie West-Vlaanderen een samenwerkings
overeenkomst te sluiten in het kader van "Stadslandschap Leie en Schelde" waarbij ook kleine landschaps
elementen aan bod komen en waardoor een afstemming tussen beide actoren wenselijk is; 
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

1 AKTENAME � EENPARIG 1 JA 1 NEEN 1 ONTHOUDING(EN)

vul hier de namen van de raadsleden en hun stemgedrag in, indien geen eenparige 
beslissing 

ARTIKEL 1 

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het College van 
Burgemeester en Schepenen een toelage verlenen voor het onderhoud van bepaalde kleine 
landschapselementen. De betoelaagbare objecten zijn gelegen in: 
- agrarische gebieden
- bosgebieden
- natuurgebieden
- parkgebieden
- bufferzones
- de ontginningsgebieden met nabestemming landbouw, voor zover de ontginning gerealiseerd is of er geen
ingrijpende reliëfwijzigingen meer plaatsvinden;
- gebieden aangeduid in het GNOP-actieplan
- akkers, weilanden en landschappelijk waardevolle percelen niet gelegen in hoger beschreven gebieden doch
welke effectief een agrarische of ecologische functie vervullen en deel uitmaken van het landschap.
ARTIKEL 2
Als betoelaagbare kleine landschapselementen komen in aanmerking :

- onderhoud van streekeigen hagen;
- onderhoud knotbomen;








