Reglement wijkfeesten/wijk in de kijker
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 maart 2021
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 43 § 2, 2° in het bijzonder;
Overwegende dat het meerjarenplan onder meer voorziet in de versteviging van de
sociale cohesie.
Overwegende dat een hecht sociaal weefsel in straten en wijken in dit verband van groot
belang is.
Overwegende dat organisatoren van straat- en wijkfeesten inspanningen leveren om de
sociale cohesie te versterken en gemeentelijke ondersteuning een blijk van waardering
vormt.
Overwegende dat de gemeente kan voorzien in financiële en logistiek ondersteuning.
Overwegende dat het huidige reglement zich beperkt tot de organisatie van wijkfeesten.
Overwegende dat de gemeente ook de organisatie van Wijk in de Kijker ondersteunt en
het aangewezen is dit in het huidig reglementair kader te integreren.
Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de gemeente en
overeenkomstig de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning
en op de aanwending van sommige toelagen en de hierna vermelde bepalingen kent de
gemeente een toelage toe.
Artikel 1 : doelstelling
De toelage heeft tot doel het sociale weefsel in de gemeente te versterken en wordt dan
ook 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.
Artikel 2 : doelgroep
2.1. straat-, buurt- of wijkfeest, waarvan de doelgroep zich beperkt tot de
inwoners van de straat, buurt of wijk
Elk straat-, buurt- of wijkcomité of elke bewonersgroep of vereniging die 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 beroep doen op het
subsidiereglement voor wijkfeesten.
Onder straat-, buurt- en wijkfeesten wordt verstaan de activiteiten die het buurtleven
opwaarderen en ontmoetingen stimuleren.

Volgende activiteiten worden uitgesloten van dit reglement :
-

privé-feesten,
familiefeesten,
schoolfeesten,
buurtkermissen;
feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter;
feesten met een louter commercieel doel.

2.2. Wijk in de Kijker
Elk jaar zet de gemeente ook één ‘wijk in de kijker’. Het wijkfeest blijft dan niet beperkt
tot de wijk, maar richt zich tot alle inwoners van Hoeilaart.
Artikel 3 : voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring
3.1.straat-, buurt- of wijkfeest, waarvan de doelgroep zich beperkt tot de
inwoners van de straat, buurt of wijk
Een straat-, buurt- of wijkfeest wordt georganiseerd voor minstens 15 woningen,
die een aaneengesloten geheel vormen in één of meerdere straten of straatgedeelten. Alle
inwoners van dit afgebakend gebied moeten op de activiteit uitgenodigd worden en welkom
zijn.
b.
Er moet binnen het afgebakend gebied promotie gemaakt worden voor de activiteit.
. De steun van het gemeentebestuur moet op alle publiciteit, affiches, folders en andere
vormen van promotie vermelde worden door ofwel het logo te gebruiken ofwel de
vermelding : ‘met de steun van het gemeentebestuur van Hoeilaart’.
c.
alle promotie en communicatie met de inwoners van de betrokken straat/buurt of
wijk gebeurt in het Nederlands.
d.
de toegang tot de activiteit moet gratis toegankelijk zijn . Uitzonderingen op dit
principe dienen verder uitdrukkelijk gemotiveerd te worden aan de hand van het
programmatorische karakter.

a.

Elke straat, straatgedeelte, buurt of wijk kan maximum één keer per jaar een aanvraag
tot financiële ondersteuning doen en/of het voorwerp uitmaken van een aanvraag in het
kader van dit reglement.
3.2. Wijk in de Kijker
Wijk in de Kijker is een organisatie die zich richt tot de gehele Hoeilaartse
bevolking. Alle inwoners moeten op de activiteit uitgenodigd worden en welkom zijn.
De steun van het gemeentebestuur moet op alle publiciteit, affiches, folders en andere
vormen van promotie vermeld worden door ofwel het logo te gebruiken ofwel de
vermelding : ‘met de steun van het gemeentebestuur van Hoeilaart’.
b.
De uitnodiging voor deelname aan Wijk in de Kijker wordt minstens verspreid
via de gemeentelijke informatiekanalen (Hier Hoeilaart, nieuwsbrief, app, lichtkrant,…).
c.
alle promotie en communicatie met de inwoners gebeurt in het Nederlands.
d.
de toegang tot de activiteit moet gratis toegankelijk zijn . Uitzonderingen op dit
principe dienen verder uitdrukkelijk gemotiveerd te worden aan de hand van het
programmatorische karakter.

a.

Het programma van Wijk in de Kijker moet minstens ook een socio-culturele,
cultuurparticipatieve of educatieve inhoud hebben, evenals een integratiebevorderend
karakter.

e.

Een wijk kan maximum één keer per 5 jaar een aanvraag tot ondersteuning indienen.
Artikel 4 Indienen van de aanvraag
4.1 straat-, buurt- of wijkfeest, waarvan de doelgroep zich beperkt tot de
inwoners van de straat, buurt of wijk.
Initiatiefnemers dienen, vooraleer de activiteit plaatsvindt:

-

Een degelijk uitgewerkte aanvraag in te dienen bij de dienst vrije tijd via het
aanvraagformulier op de gemeentelijke website.

-

De aanvraag moet ingediend worden door minstens 5 inwoners van de
straat/buurt/wijk die elk op een verschillend adres wonen.

-

De aanvraag moet minstens 2 maanden voor de datum van de activiteit ingediend
worden.

-

De activiteit mag niet gelijktijdig plaatsvinden met de grote gemeentelijke
activiteiten
(Meifeesten, Druivenfestival, 11 juliviering,…)

4.2 Wijk in de Kijker
Initiatiefnemers dienen, vooraleer de activiteit plaatsvindt:

-

Een degelijk uitgewerkte aanvraag in te dienen bij de dienst vrije tijd via een
uitgewerkt dossier.

-

De aanvraag moet ingediend worden door een organisatiecomité, bestaande uit
minstens 5 inwoners van de wijk die elk op een verschillend adres wonen.

-

De aanvraag moet minstens 3 maanden voor de datum van de activiteit ingediend
worden.

-

De activiteit mag niet gelijktijdig plaatsvinden met de grote gemeentelijke
activiteiten (Meifeesten, Druivenfestival, 11 juliviering,…)

Artikel 5 : inhoud van het aanvraagdossier
5.1 straat-, buurt- of wijkfeest, waarvan de doelgroep zich beperkt tot de
inwoners van de straat, buurt of wijk.
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.

5.2 Wijk in de Kijker
Het aanvraagdossier moet omvatten:

-

Een verantwoordingsnota die voldoende duidelijke en grondige informatie bevat
over opzet, inhoud, programma en doelstelling van de organisatie.

-

Een budgettair overzicht bestaand uit hetzij een grondig uitgewerkt financieel
overzicht, een degelijk opgemaakte en gestaafde begroting of een
boekhoudkundig financieel verslag. Er dient hierbij melding gemaakt te worden
van alle andere bronnen van inkomsten.

-

Er dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat de activiteiten gratis toegankelijk
zijn, tenzij mits een grondige motivatie.

-

Een overzicht van de organisatoren.

Artikel 6 : bedrag van de subsidie
6.1 straat-, buurt- of wijkfeest, waarvan de doelgroep zich beperkt tot de
inwoners van de straat, buurt of wijk.
De basissubsidie bedraagt 100 euro. Deze basissubsidie wordt verhoogd afhankelijk van
het aantal aangeschreven deelnemers. Indien verschillende personen samenleven op
hetzelfde adres en een feitelijk of wettelijk gezin vormen, worden zij beschouwd als één
unieke deelnemer.
De basissubsidie wordt verhoogd tot € 150 indien er meer dan 150 deelnemers worden
aangeschreven en tot € 250 indien er meer dan 250 deelnemers worden aangeschreven
Het subsidiebedrag wordt uitbetaald voor aanvang de activiteit in aankoopcheques van
25 euro. Deze aankoopcheques dienen te worden ingewisseld bij een lokale handelaar.
Indien de activiteit niet door gaat worden de aankoopcheques terug ingediend bij de
dienst vrije tijd tenzij er sprake is van overmacht.
De vragen worden behandeld in functie van ontvangstdatum en de subsidie kan uitbetaald
worden tot uitputting van het voorziene budget in de meerjarenplanning.
6.2 Wijk in de Kijker
Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen de 2 weken na indiening van
de aanvraag een principiële beslissing over de mogelijke financiële ondersteuning van de
organisatie.
De bovengrens van de gemeentelijke tussenkomst wordt vastgelegd op 4000 €.

Artikel 7: Verantwoording en controle
Door de inzending van een aanvraagdossier aanvaardt de aanvrager uitdrukkelijk de
bepalingen en voorwaarden van dit reglement na te leven en verantwoording af te leggen
ten aanzien van het college van burgemeester en schepenen over de aanwending van de
subsidie.
Het gemeentebestuur behoudt zich in het kader van dit reglement het recht voor de
aanwending van de subsidie en de voortgang en uitvoering van de activiteit te controleren.
Voor zover de controle verhinderd wordt, dient er overgegaan te worden tot terugbetaling
van de subsidie.
Artikel 8
§ 1 indien de activiteit of het initiatief niet kan doorgaan dient de aanvrager daarvan
onverwijld melding te maken aan de dienst vrije tijd.
§2 de toegekende subsidie moet worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is toegekend.
Elk ander gebruik geeft aanleiding tot terugvordering en weigering van toekomstige
aanvragen.
Artikel 9
Huidig reglement treedt in werking op 1 mei 2021.

