Reglement voor de ondersteuning van buurtfeesten
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 februari 2007, wijzigingen
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2014 en 15
december 2015
Artikel 1: doel
Het gemeentebestuur erkent het belang van een hecht sociaal weefsel in straten, buurten
en wijken en wil de bewoners kansen bieden om initiatieven te nemen. Dit reglement
voorziet in de logistieke en financiële ondersteuning van buurtfeesten.
Artikel 2: doelgroep
Elke bewonersgroep die samen een buurtfeest wil organiseren komt in aanmerking voor
ondersteuning. De buurt kan zich beperken tot één of meerdere straten. Eenzelfde
groepering kan slechts éénmaal per jaar een financiële ondersteuning krijgen.
Buurtkermissen, jubilea, privé-feesten en feesten met een louter winstgevend doel zijn
uitgesloten van ondersteuning.
Artikel 3: voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning moet het feest voldoen aan volgende
voorwaarden:
° het moet plaatsvinden tussen 1 juni en 30 september
° het moet zich richten naar alle inwoners van de straat, buurt of wijk of een gedeelte
ervan
° de aanvraag moet gebeuren door bewoners uit 4 verschillende woningen
Artikel 4: aanvraagprocedure
Het aanvraagformulier voor ondersteuning van een buurtfeest kan via het digitaal loket
vanaf 1 maart tot 15 april bij de cultuurdienst ingediend worden. Het college van
burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de ondersteuning en deelt de
beslissing uiterlijk 15 mei schriftelijk aan de initiatiefnemers mee.
De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomen. Wanneer de financiële
middelen voor dat jaar uitgeput zijn, kunnen de buurtfeesten die passen in dit reglement
nog wel gebruik maken van het gemeentelijk feestmateriaal.
Artikel 5: ondersteuning
Goedgekeurde aanvragen kunnen:
° Gebruik maken van het gemeentelijk feestmateriaal volgens de bestaande reglementen
en de beschikbare voorraad.
° Een subsidie ‘buurtfeest’ bekomen van max. 150 euro als tegemoetkoming in de
gemaakte kosten.
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Artikel 6: gebruik feestmateriaal
Goedgekeurde aanvragen kunnen gebruik maken van het gemeentelijk uitleenmateriaal
volgens de bestaande reglementen en de beschikbare voorraad. De materialen kunnen
gereserveerd worden via het digitaal loket.
Alle materialen moeten afgehaald worden. Enkel het materiaal van de technische dienst
wordt geleverd.
Artikel 7: subsidie ‘buurtfeest’
Goedgekeurde aanvragen krijgen een subsidie ‘buurtfeest’ van max. 150 euro.
Het definitieve subsidiebedrag wordt uitbetaald op voorlegging van een overzicht van de
gemaakte kosten.
Artikel 8: bewijs en betaling
Indien het initiatief gewijzigd wordt of niet doorgaat, delen de initiatiefnemers dit
onmiddellijk mee aan het college van burgemeester en schepenen.
Voor de uitbetaling van de subsidie ’buurtfeest’ moeten de initiatiefnemers vóór 15
oktober volgende bewijsvoering tegen ontvangstbevestiging bij de cultuurdienst
indienen:
° tenminste 1 affiche of bewonersuitnodiging waaruit blijkt dat het buurtfeest openstond
voor alle bewoners binnen het afgebakend gedeelte van de straat, buurt of wijk
° minstens 1 sfeerfoto van het buurtfeest
° een overzicht van de gemaakte kosten
Artikel 9: uitsluiting
Het geven van onvolledige of onjuiste informatie kan aanleiding geven tot de
terugvordering van een deel of het geheel van de toegekende subsidie en/of leiden tot
uitsluiting van verdere subsidiëring.
Artikel 10: gemeentelijke reglementen
De organisatoren van buurtfeesten moeten zich houden aan het Uniform Gemeentelijk
Politiereglement (UGP), dat kan opgevraagd worden bij het gemeentebestuur.
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