AANVRAAGFORMULIER
Subsidie milieuprojecten en -acties:
Minstens 2 maanden voor de uitvoering en voor de groene vlag
ten laatste 3 maand na de uitreiking indienen bij gemeente
Puurs-Sint-Amands, Hoogstraat 29,
2870 Puurs-Sint-Amands
Meer info: Leefomgeving – 03 203 27 00 – milieu@puursam.be

Aanvrager:  School

 Vereniging

Naam:

……………………………………………………………………………

Vertegenwoordigd door:

……………………………………………………………………………

Adres:

 Inwoner

…………………………………………………………………………………………….

Telefoon/GSM:
E-mail:

 Groep vrijwilligers

………………..…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

IBAN-nummer:

………………………………………………………….........................

Hoedanigheid van de aanvrager (alleen bij uitvoering van werken): eigenaar – pachter – gebruiker
– andere*
De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het uitvoeren van de in het project voorziene werken.

Eerste aanvraag: ja – nee*
Gevraagde toelage:
 P-bon 25 € (Project straatpeters en -meters)
 Totaal bedrag subsidie van: € …………………… (zie reglement).
De aanvrager aanvaardt de bepalingen van het gemeentelijk toelagereglement voor projecten
en acties.
Handtekening + datum:

…………………………………………………………………………………………………………….

* omcirkel wat past

Toelage voor projecten en acties
De aanvraag is gericht op:
➢ Zwerfvuilopruiming (scholen, verenigingen en groep vrijwilligers):
 In de sector: Breendonk / Kalfort / Liezele / Lippelo / Oppuurs / Puurs / Ruisbroek /
Sauvegarde / Sint-Amands* (zie bijhorend plan).
Aantal deelnemers: …………….
Datum: ………………………......
Verantwoordelijke: ……………………………………………………………………….
De op te ruimen straten, pleinen, bermen, terreinen en inzamelpunten van zwerfvuil worden op
voorhand vastgelegd in overleg met gemeentebestuur.

 Project straatpeters en -meters (inwoners):
Op te ruimen straat/locatie:
……..…………………………………………………………………………………………
➢ Projecten (scholen en verenigingen):

O


Verbetering van natuurlijk biotoop: ………………………………………………...
Bescherming van diergroep of diersoort: ………………………………………….
Educatieve en sensibiliserende acties i.v.m.:


afvalpreventie



duurzaam waterbeheer



rationeel energiegebruik



milieuvriendelijke mobiliteit



ecologisch groenbeheer en -tuinieren



duurzaam bouwen en wonen



maatschappelijk verantwoord ondernemen



duurzame ontwikkeling in Noord-Zuidcontext

Verantwoordelijke: ……………………………………………………………………………
Beschrijving project (wat, waar, wie, wanneer, publiek/doelgroep): toevoegen in bijlage
Geraamde kosten organisatie/uitvoering project: toevoegen in bijlage
➢ EcoSchool (Groene vlag):
Onze school
- heeft een volwaardige MOS-werking en duidelijke MOS-realisaties;
- wenst door te groeien naar een EcoSchool;
- en heeft de Groene Vlag behaald.
Verantwoordelijke: …………………………………………………………………………….
Verslag groene vlagcommissie: toevoegen in bijlage

* omcirkel wat past

* omcirkel wat past

