
  
 

Aanvraagformulier bijdrageregeling  
monumentale en toekomstbomen 

Een bijdrage is alleen mogelijk voor bomen die zijn opgenomen in de Lijst monumentale en 

toekomstbomen van de gemeente Bernheze. Een (kaart-)overzicht hiervan vindt u op de website van 

de gemeente. 

 

Uw aanvraag nemen wij in behandeling als we dit formulier en de bijlage(n) hebben ontvangen.  

 

De datum van onze registratie geldt als de datum waarop de aanvraag in behandeling is genomen. 

 

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst  beoordeeld. 

 

Bijdrage is mogelijk indien het plafondbedrag zoals opgenomen in de gemeentebegroting niet wordt 

overschreden.  

 
1. Contactgegevens aanvrager 
 

Naam contactpersoon: 
  

Adres: 
 

Postcode/woonplaats: 
 

Telefoonnummer: 
 

E-mailadres:  
               

Aanvrager is:  eigenaar / gebruiker  
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

 

2. Gegevens boom 
Toelichting: Raadpleeg het overzicht Monumentale en toekomstbomen op de website van de gemeente om te zien hoe uw 
boom is geregistreerd. 

Boomnummer conform overzicht: 
  

Standplaats: voor/naast/achter woning 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Adres / locatie boom  
 

 
  



 
3. Reden verzoek 
Toelichting: Licht toe waarom u vindt dat er maatregelen nodig zijn aan uw boom.  

 
 
 
 
 

 

4. Gewenste maatregelen waarvoor u een bijdrage wenst 
Toelichting: Graag aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk.   

 
o onderzoek naar de kwaliteit van de boom en groeiplaats en advisering omtrent 

duurzaam behoud en veiligheid 
o structurele verbetering van de groeiplaats 
o bescherming van de bovengrondse groeiplaats  
o eenmalige snoei, nodig voor het duurzaam behoud van de boom, zoals het 

voor de eerste maal knotten of kandelaberen  
o kroonverankering 

 

 

5. Begroting 
Toelichting: Geef in onderstaande tabel aan wat de begrote kosten zijn en voeg een offerte bij.  

 

Kosten:  
 
 

 

6. Uitvoerende partij 
 

Naam uitvoerende partij: 
  

Naam contactpersoon: 
  

Adres: 
 

Postcode/woonplaats: 
 

Telefoonnummer: 
 

E-mailadres:  
               

 



7. Overige opmerkingen 
 

Ruimte voor opmerkingen: 
 

 
 
 
 

Bijlagen  
 
Wij verzoeken u de volgende bijlagen mee te zenden met de rapportage:   
 

 Gespecificeerde offerte  
 Foto’s van de boom waarop de problemen duidelijk zichtbaar zijn 

 
Stuur dit aanvraagformulier, inclusief bijlagen, bij voorkeur per e-mail, naar gemeente@bernheze.org, of 
per post naar Gemeente Bernheze, postbus 19, 5384 ZG Heesch.  

mailto:gemeente@bernheze.org

