Plant een geboorteboom – Aanvraagformulier

Het gemeentebestuur wil de Kortenbergse inwoners stimuleren om bomen aan te planten in
particuliere tuinen om het grondgebied van Kortenberg te vergroenen, CO2 te reduceren, de
luchtkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te verhogen. Aan ouders van pasgeboren en
adoptiekinderen wordt hiertoe een geboorteboom aangeboden om te planten in hun eigen tuin. Voor
inwoners die niet over een eigen tuin beschikken, zal het gemeentebestuur jaarlijks in elke
deelgemeente een geboorteboom voor al deze kinderen aanplanten.
Gegevens van de aanvrager
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gegevens van het kind
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bestelling geboorteboom
Welke geboorteboom wenst u te bestellen? (U kan in onderstaand lijstje slechts 1 boom aanduiden)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kleinbladige linde (winterlinde)
Zomerlinde
Boskers
Veldesdoorn/Spaanse aak
Wilde lijsterbes
Gewone vogelkers
Wilgenpoten
Appelboom (Court pendu rosat)
Kerselaar (Hedelfinger)

Kunt u de geboorteboom in uw eigen tuin planten?
0
0

Ja
Neen

Indien u niet over een tuin beschikt voor de geboorteboom, plant het gemeentebestuur voor uw en
alle andere borelingen en adoptiekinderen in elke deelgemeente een boom en voorziet een bordje
waarop de naam en geboortedatum van uw kindje wordt vermeld.

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Ik heb geen eigen tuin en ik ga akkoord dat de voornaam, naam en geboortedatum van mijn kind
worden vermeld op een bord bij de geboorteboom die op openbaar domein wordt geplant.
0
0

Ja
Neen

☐ (verplicht) Ik heb het reglement van het gemeentebestuur Kortenberg ‘Geboortebomen’ gelezen en
aanvaard de voorwaarden die worden opgenomen in het reglement (te raadplegen op de
gemeentelijke website).
__________________________________________________________________________________
Voor akkoord,

De aanvrager
Plaats: ………………………………………………………………. Datum: ………………………………………………………………….

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

