REGLEMENT WIJKWERKING
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt onder de hierna vermelde
voorwaarden een gemeentelijke subsidie verleend voor de organisatie van activiteiten die tot doel
hebben om de sociale contacten binnen een straat, wijk, buurt of een duidelijk afgebakend gedeelte
ervan te bevorderen.
Elk straat-, buurt- of wijkcomité dat als doel heeft de buurt meer leefbaar te maken en de sociale
contacten te bevorderen door de organisatie van een straat-, buurt- of wijkfeest kan een beroep doen
op dit subsidiereglement.
Voorwaarden :
 De activiteit moet doorgaan in de straat/buurt/wijk en moet openstaan voor alle inwoners
ervan.
 Er moet vermeld worden dat de activiteit plaats vindt in samenwerking met het
gemeentebestuur.
 Alle promotie en communicatie met de inwoners van de straat/buurt/wijk gebeurt in het
Nederlands.
Aanvraag :
 De aanvraag moet ingediend worden door minstens 5 inwoners van de straat/buurt/wijk die
elk op een verschillend adres wonen.
 Elke straat/buurt/wijk kan slechts 1 keer per kalenderjaar een subsidie via dit reglement
bekomen.
 De activiteit mag niet gelijktijdig plaatsvinden met de grote gemeentelijke activiteiten
(Meifeesten, Druivenfestival, 11 juliviering,…)
 De aanvraag moet minstens 2 maanden voor de activiteit en ten laatste op 1 juli van het
lopende jaar ingediend worden.
 Elke aanvraag wordt gericht aan het Gemeentebestuur van Hoeilaart – Dienst Cultuur en
Toerisme – Gemeenteplein 39 – 1560 Hoeilaart.
Het aanvraagdossier moet bevatten :
 Vermelding van de straten die aangeschreven zijn.
 Een schatting van het aantal deelnemers.
 Een overzicht van de geplande activiteiten.
 Een budget met geraamde inkomsten en geraamde uitgaven.
De basissubsidie bedraagt 50 euro. Deze basissubsidie wordt verhoogd afhankelijk van het aantal
aangeschreven inwoners. Met inwoners wordt bedoeld : individuen, woonachtig in de wijk (lijsten te
verkrijgen op de cultuurdienst).
€ 50 indien er tot 50 inwoners worden aangeschreven
€ 100 indien er tot 100 inwoners worden aangeschreven
€ 150 indien er meer dan 200 inwoners worden aangeschreven
€ 200 indien er meer dan 300 inwoners worden aangeschreven
Het maximum subsidiebedrag is alzo vastgesteld op 250 euro.
Het subsidiebedrag wordt uitbetaald voor de activiteit in aankoopcheques van 25 euro te gebruiken bij
de plaatselijke middenstand en na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester
en schepenen. Indien de activiteit niet door gaat worden de aankoopcheques terug ingediend bij de
cultuurdienst.
Aan de organisatoren wordt gevraagd om nadien een verslag in te dienen van het straat-, buurt- of
wijkfeest.
Daarnaast kan het straat-, buurt- of wijkcomité een beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst
voor logistieke steun volgens het goedgekeurde uitleenreglement.
De aanvraag moet minstens één maand vooraf ingediend worden.
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