Kapvergunning
Aanvraagformulier tot het rooien van bomen of heggen
De kapvergunning is van toepassing voor bomen met een stamomtrek vanaf 20 cm tot 1 m op 1 meter
hoogte, op voorwaarde dat ze voldoen aan al de volgende vereisten:
- ze maken geen deel uit van een bos;
- ze staan in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin of in een
industriegebied in de ruime zin.
In de andere gevallen en voor bomen met een stamomtrek van meer dan 1 meter is een
stedenbouwkundige vergunning vereist. Aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de milieudienst of op de
dienst Ruimtelijke Ordening.
Vrijstellingen hierbij zijn:
- bomen die binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de vergunde
landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen
staan (hierbij volstaat een kapvergunning, tenzij uw eigendom dan weer gelegen is een woonparkzone
waar er toch een stedenbouwkundige vergunning vereist is);
- bomen bij acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke instemming van het Agentschap voor Natuur en
Bos;
- bomen op terreinen met een goedgekeurd beheerplan of beheervisie.



1. Gegevens van de eigenaar
Naam : ..................................................................................................................................................
Adres : ..................................................................................................................................................
Gemeente : ..........................................................................................................................................
Telefoon : .............................................................................................................................................



2. Gegevens met betrekking tot de bomen waarvoor aanvraag wordt ingediend
Ligging (adres) : ...................................................................................................................................
Zone van het gewestplan waarbinnen de bomen zijn gelegen : ..........................................................
In welk verband staan de bomen of heg :
 alleenstaande boom of enkele bomen /  bos of woonbos /  bomenrij /  heg
Afstand tot dichtst bijgelegen gebouwen : ..........................................................................................
Aantal te rooien bomen met opgave van de soort, ouderdom, stamomtrek op 1 meter hoogte :

aantal

boomsoort

stamomtrek op 1 m hoogte

ouderdom
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3. Reden tot aanvraag van de kapvergunning
Toestand van de bomen
 gezond /  ziek of beschadigd /  dood /  schuin hangend of onstabiel
Reden van aanvraag tot kapvergunning
 In functie van een op te richten gebouw :
 Is een bouwvergunning aangevraagd : ja / nee
 Nr. en datum bouwaanvraag : ...
 Afstand tot op te trekken gebouwen : …


Wegens hinder voor een bestaand gebouw :
Afstand tot de gebouwen : …
Aard van de hinder : …







Andere reden : …

4. Voorstel tot heraanplanting

Beschrijf het voorstel tot heraanplanting : …
Maak hieronder een schets van het perceel met aanduiding van perceelsgrenzen, gebouwen, te rooien
bomen, te behouden bomen, voorziene heraanplanting :

Ondergetekende bevestigt dit formulier waarheidsgetrouw te hebben ingevuld.
De aanvrager geeft hierbij schriftelijk de toestemming aan de Burgemeester of zijn afgevaardigde om de
bovenstaande gegevens ter plaatse op hun juistheid te controleren.
Datum

Handtekening eigenaar

…

…

Vak bestemd voor administratie
Kapvergunning nummer : …
Datum indiening : …
Datum controle ter plaatse : …
Advies : …
Beslissing datum college : …
Beslissing : …
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