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Subsidieregeling voor betere kwaliteit
van het landschap
Ziet u mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van ons landschap?
Of heeft u belangstelling voor de aanleg of het herstel van een of meerdere landschaps
elementen? Dan is het goed te weten dat u mogelijk voor een subsidie in aanmerking
komt.

Aanleg van eenvoudige, openbaar toegankelijke, onverharde paden.
Aanleg van kleinschalige recreatieve voorzieningen
• Educatieve voorlichting, gericht op onderwijs, burgerparticipatie en het vergroten van
de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap.
• Beplanting of het realiseren van een landschapselement, zoals houtsingels, elzen
singels, knotbomen, meidoorn- of struweelhagen, lanen, aanplant van solitaire bomen,
bosjes en hoogstamfruitbomen.

Partners in de uitvoering
Subsidieverstrekking Landschap Gelderland
De provincie Gelderland stelt geld beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van
het landschap in Gelderland. Ook de gemeente Lochem vindt het belangrijk dat de kwaliteit
van het landschap wordt versterkt en stelt hier budget voor beschikbaar. Daarnaast levert
de Vereniging Nederlandse Cultuurlandschappen een financiële bijdrage. In totaal komt
hierdoor bijna €300.000 Vrij om het landschap in onze gemeente te versterken. In deze
folder leest u welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en hoe u de subsidie
kunt aanvragen.

Welke activiteiten?
Op basis van de regeling van de provincie Gelderland is subsidie mogelijk voor de volgende
activiteiten:
• Aanleg en herstel van bestaande (cultuurhistorische) landschapselementen. Herstel
van landschapselementen betekent bijvoorbeeld dat een bosrand een fraaie opbouw
krijgt, of een houtsingel opnieuw wordt ingeplant. Het afzetten van een houtsingelof
houtwal wordt niet gesubsidieerd. Ook geldt de subsidie niet voor aanleg- en herstel
werkzaamheden van erven of tuinen.
• Aanleg en onderhoud van poelen in een gebied met grondwatertrap 1,11 en III.
Aanleg en onderhoud van hagen en heggen en onderhoud aan klein historisch water,
voor zover dit identiteitsbepalende elementen zijn zoals aangemerkt in het Land
schapsontwikkelingsplan van de gemeente.
Onderhoud van lanen ouder dan zestig jaar en gelegen op historische landgoederen.

Voor de uitvoering van de landschapsregeling werkt de gemeente Lochem samen met
verschillende partners.
Agrarisch natuurvereniging’t Onderholt
Vereniging Nederlandse Cultuurlandschappen
Andere lokale organisaties die ons landschap versterken.

Subsidie aanvragen?
Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan betaalt u per project een eigen bijdrage
in de kosten. Die eigen bijdrage is vijftien procent van de aanlegkosten van het project.
U moet hierbij voldoen aan de voorwaarden van de provincie.

Contact
Wanneer u op uwterrein beplanting of een landschapselement wilt realiseren of herstellen,
kunt u contact opnemen met ‘t Onderholt via info@onderholt.nl of via (0575) 55 05 93.
Voor projecten voor onverharde wandelpaden, kleine recreatieve voorzieningen,
educatie en algemene vragen over de regeling, kunt u contact opnemen
met de gemeente Lochem, Anne Stortelder, via
a.stortelder@lochem.n 1 of bellen met
(0573) 28 92 22.
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Dit is een uitgave van de Gemeente
Lochem. Aan deze folder kunnen geen
rechten worden ontleend.
Informatie
Gemeente Lochem
Afdeling Publiekscontacten
Hanzeweg 8
7241 CR Lochem
Telefonische bereikbaarheid
0p werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur.
(0573) 2892 22
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Openingstijden
Publieksbalres op werkdagen
8.30 1230 uur (vrije inloop)
13.30 17.00 uur (op afspraak)
Op donderdag kunt voor burgerzaken ook
terecht van 13.30 — 17.00 Uur.
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Publieksballe Gorssel
Openingstijden: woensdag
8.30 12.30 uur (op afspraak)
13.30 1700 uur (op afspraak)

Bijdragen aan Iandschapskwaliteit
Mogelijkheden voor subsidie op een rij

