Premie houdende aankoop hakselaar en/of mulchgrasmaaier – goedkeuring.
De Raad,
Overwegende dat het gebruik van een hakselaar en een mulchmaaier een bijzonder effectieve maatregel is
om groenafval te voorkomen;
Overwegende dat afvalpreventie op het Vlaamse en het Gemeentelijke niveau de hoogste prioriteit geniet,
dat afvalpreventie gestimuleerd dient te worden;
Overwegende dat de promotie van het gebruik van een hakselaar en/of een mulchmaaier het best kan
gebeuren bij het verlenen van een premie bij de aankoop van een dergelijke machines;
Overwegende dat de kredieten voorzien zijn op de begroting 2006;
BESLUIT :
Art. 1. - Met ingang van 1 januari 2006 wordt er een éénmalige premie gegeven van :
- 50 euro voor de aankoop van één hakselaar per gezin met een vermogen van 3 pk tot en
met 5 pk
- 100 euro voor de aankoop van één hakselaar per gezin met een vermogen van groter of
gelijk aan 5,5 pk tot en met 9 pk
- 50 euro voor de aankoop van één mulchmaaier per gezin
Art. 2.Voor de toepassing van dit reglement wordt een maaier/hakselaar bedoeld bestemd voor het
maaien/hakselen in de eigen particulier tuin. De maaier dient specifiek ontworpen om het
maaisel dermate fijn te snipperen dat het ter plaatse kan blijven liggen, onverminderd het feit
dat de maaier eventueel occasioneel kan uitgerust worden met een opvangbak voor het
maaien onder speciale omstandigheden.
Art.3. De premie wordt toegekend op voorlegging van een aankoopfactuur, garantiebewijs en
technische gegevens van een nieuwe (niet-tweedehandse) mulcher en/of hakselaar bij een
beroepshandelaar daterend van na 31 december 2005 en mits het ondertekenen van een
verklaring op erewoord van de aanvrager dat hij/zij de mulcher en/of hakselaar zelf zal
gebruiken in de eigen tuin. De aankoopfactuur dient het type van aangekochte machine te
vermelden.
Art.4. -Bij de indiening van een subsidieaanvraag conform onderhavig subsidiereglement aanvaardt
de subsidieaanvrager dat zijn subsidieaanvraag bij hem/haar thuis gecontroleerd kan worden
door een aangesteld van het gemeentebestuur.
Art.5. - De aanvrager dient ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente
Moorslede.

