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LDP - Dienst Milieu 

 5 GOEDKEURING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET PLAATSEN VAN DAKGOOTROOSTERS 
 
gelet op de codex van ruimtelijke ordening; 
gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
gezien de gemeente laanbomen voorziet in de dorpskernen en als groene verbindingen tussen de 
deelkernen 
gezien bomen deel uitmaken van ons landschap en noodzakelijk zijn voor de gezondheid van de 
inwoners; 
gezien de biodiversiteit jaarlijks afneemt 
gelet op de positive stimulans die wordt gegeven bij het plaatsen van dakgootroosters en hierdoor 
klachten m.b.t. de laanbomen voorkomen worden; 
overwegende dat de nodige kredieten voorzien zullen worden in de gewone begroting 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 14 stemmen voor (CD&V), 11 stemmen tegen (NVA/ Open VLD en Spa-
Groen) en 0 onthoudingen. 
 
artikel 1:  
Het gemeentebestuur van Riemst wenst een toelage uit te keren voor het aanbrengen van 
dakgootroosters.  
artikel 2:  
Onder dakgootroosters worden verstaan alle systemen welke op een open goot worden bevestigd ter 
voorkoming van verstoppingen door bladval. Dergelijke roosters kunnen vervaardigd zijn uit allerhande 
materialen zoals metaal, plastic, gehaakt of geweven net, … 
artikel 3:  
Enkel dakgoten van bestaande woningen komen in aanmerking voor subsidie.De subsidie is enkel van 
toepassing voor woningen en aanhorigheden. De toelage is niet van toepassing op woningen waarvan 
de vergunning werd afgeleverd na 01.05.2013.  
artikel 4: 
Dakgootroosters aangebracht met de bedoeling om nestelende vogels te weren komen niet in 
aanmerking voor toelage. 
artikel 5: 
Enkel de dakgoten van woningen waarbij er bomen in eigendom van de gemeente of bomen behorende 
tot een beschermd dorpsgezicht of beschermd monument in een straal van 10m tot de stam van deze 
bomen komen in aanmerking voor toelage. Tevens dient de kruin van deze bomen boven de dakgoot uit 
te komen.  

 
 



 

 

 
artikel 6: 
De subsidie kan aangevraagd worden door de eigenaar of de huurder van de woonst. Deze subsidie 
wordt maar eenmalig per adres uitgekeerd. 
artikel 7: 
Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag in principe voor toelage in 
aanmerking komt 
artikel 8: 
De subsidie bedraagt maximun 50 % van de aankoopfactuur van dakbladroosters. Er wordt een 
maximum bedrag van € 100 gesubsidieeerd. Aanvragen voor een minimum bedrag lager dan € 25 
komen niet in aanmerking. . 
artikel 9: 
De subsidie dient aangevraagd binnen het jaar na aankoop (factuurdatum) door de aanvrager bij het 
college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn met een bewijs van 
betaling van het nodige materiaal en een foto waarop de dakgootroosters -met de woning duidelijk 
herkenbaar- te zien zijn.  
artikel 10: 
Op basis van het verslag opgesteld door de toezichthoudende ambtenaar beslist het schepencollege of 
de uitbetaling van de gevraagde toelage betaald wordt  
artikel 11: 
De toelagen zullen jaarlijks voorzien worden op de begroting 
artikel 12: 
Dit reglement krijgt kracht van uitvoering na goedkeuring door de toezichthoudende overheid en na 
goedkeuring van de begroting  
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