SUBSIDIEREGLEMENT WIJK, BUURT EN STRAATFEESTEN
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 maart 2009
1.

Algemene Omschrijving en voorwaarden

Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt onder de hierna vermelde
voorwaarden een gemeentelijke subsidie verleend voor het organiseren van wijk, buurt, of
straatfeesten op het grondgebied van de gemeente Knesselare die minstens open staan voor alle
inwoners van de wijk, buurt of straat (of een geografisch afgebakend deel ervan).
Er moeten minstens 15 volwassen personen deelnemen om voor subsidie in aanmerking te komen,
tenzij de straat niet meer inwoners heeft.
Uitgesloten zijn: feesten met een ander hoofddoel als hierboven omschreven zoals: privé initiatieven
(bijv. familiefeesten), commerciële activiteiten, schoolfeesten, feesten met een politiek, religieus of
filosofisch karakter … Deze opsomming is niet limitatief.
In geen geval kan het organiseren van een wijk-, buurt of straatfeest uitmonden in persoonlijk gewin
voor de organisatoren of anderen.
De wijk, buurt of straatfeesten mogen niet samenvallen met de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie voor
de inwoners en de jaarlijkse zomerkermis in Knesselare en Ursel.
Elke straat, buurt of wijk kan slechts één keer per kalenderjaar gesubsidieerd worden.
De toekenning van de subsidie aan een wijk, buurt of straat belet evenwel niet de toekenning van een
afzonderlijke subsidie aan een afgebakend deel van de eerder gesubsidieerde wijk, buurt of straat.
Deze initiatieven moeten duidelijk los staan van elkaar.
De initiatiefnemers (minstens twee, uit verschillende gezinnen) moeten woonachtig zijn in de betrokken
wijk, buurt of straat.
De initiatiefnemers zijn bereid hun expertise en ervaringen te delen met andere initiatiefnemers zodat
er een wederzijds versterkende inzet wordt bereikt.
Wijk, buurt en straatfeesten kunnen onder dezelfde voorwaarden als lokale verenigingen gebruik
maken van gemeentelijke ondersteuning zoals uitleendienst materiaal, verzekeringsloket voor
vrijwilligers, voordeeltarief gemeentelijke lokalen enz.

Het gemeentebestuur draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij de organisatie van de activiteit(en)
en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
Controle door het gemeentebestuur op de naleving van de voorwaarden en op de juistheid van de
verstrekte gegevens kan op ieder ogenblik uitgevoerd worden. Subsidies die ten onrechte zijn
toegekend kunnen steeds worden teruggevorderd.
Elk wijk-, buurt- of straatfeest kan slechts via één gemeentelijk subsidiereglement betoelaagd worden.
Dit reglement treedt in voege met ingang van de goedkeuring door de gemeenteraad.

2.

Specifieke kenmerken en voorwaarden kleinere wijk, buurt en straatfeesten

Het gaat hier over kleinschalige initiatieven, met beperkte deelnemersaantallen (vanaf 15 volwassenen
tot een honderdtal). Vaak zijn dit straatfeesten, straatbarbecues, kleine wijk- of buurtkermissen... Ze
kunnen eenmalig of jaarlijks terugkerend zijn.
De subsidie heeft als doel het gemeenschapsleven in de wijk, buurt of straat te stimuleren en zo de
bewoners dichter bij elkaar te brengen. De wijk, buurt of straat moet vooraf duidelijk afgebakend
worden en de inrichter moet iedereen uitnodigen. Deze geografische afbakening moet vermeld worden
bij de aanvraag.
Indien er deelnamegeld wordt gevraagd (voor bv maaltijd, drank etc.) moet dit in verhouding staan met
de geraamde kosten.
Indien de activiteiten geld opbrengen dan dient dit te worden geïnvesteerd in een volgend initiatief of
dient de subsidie (of een deel ervan) te worden teruggestort.
Deze kleinere feesten noemen we verder ‘categorie 1’.

3.

Specifieke kenmerken en voorwaarden grotere wijk, buurt en straatfeesten

Het gaat hier over grotere feesten, waarbij men grotere deelnemersaantallen verwacht (zeker meer
dan honderd, maar vaak 500 à 1000 deelnemers of meer), meestal gespreid over meerdere dagen
waarbij men niet alleen de inwoners uit de wijk-, buurt- of straat bereikt. Ze zijn meestal jaarlijks
terugkerend.

De subsidie van grotere wijk-, buurt- en straatfeesten heeft als doel het gemeenschapsleven in de wijk,
buurt of straat te stimuleren en om de inwoners van de gemeente dichter bij elkaar te brengen.
De bekendmaking, uitnodiging gebeurt vaak door middel van affiches en andere aankondigingen. De
inrichter is niet verplicht alle potentiële deelnemers persoonlijk uit te nodigen.
Binnen deze grotere wijk-, buurt of straatfeesten moet er - om de subsidie te krijgen - een specifieke
activiteit zijn geprogrammeerd voor de wijk, buurt of straatbewoners waar de kermis plaatsvindt. Voor
deze activiteit dienen de inrichters wel alle potentiële deelnemers uit te nodigen.
De grotere feesten noemen we verder ‘categorie 2’.
4.

Het subsidiebedrag

Dit reglement voorziet twee bedragen die kunnen worden ontvangen:
•

125 euro voor feest in categorie 1, nl. de kleinere wijk-, buurt en straatfeesten;

•

250 euro voor categorie 2., nl. de grotere wijk, buurt en straat feesten.

Bij twijfel over welke categorie van toepassing is neemt het college van burgemeester en schepenen
een beslissing.

5.

Aanvraag, procedure en uitbetaling

De aanvraag moet ten laatste 1 maand voor de activiteit ingediend worden bij het gemeentebestuur,
De Plaats 14, t.a.v. de cultuurdienst, via een aanvraagformulier en bevat o.a. volgende gegevens:
•

naam, adres en telefoonnummer van minstens twee initiatiefnemers (van verschillende
gezinnen);

•

plaats en datum van de activiteit, beoogde doelgroep;

•

opgave van het rekeningnummer waarop de eventuele toelage gestort kan worden.

Indien het initiatief gewijzigd wordt of niet kan doorgaan, deelt de organisator dit zo snel mogelijk mee
aan de cultuurdienst.
De aanvrager ontvangt binnen de 12 werkdagen na het indienen van de aanvraag een beslissing over
het al of niet toekennen van de subsidie
Binnen de twee maand na het initiatief bezorgt de aanvrager aan de cultuurdienst volgende
documenten:

•

Een ingevuld verslagformulier, ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur, dat o.a.
bevat: een raming van het aantal bereikte buurtbewoners, een korte nabeschouwing.

•

Een aantal foto’s of ander materiaal dat een beeld geeft van het gesubsidieerde initiatief:
affiches, folders, uitnodiging…

De uitbetaling gebeurt, binnen de twee maand na het indienen van het correct ingevulde
verslagformulier, op het door de initiatiefnemers opgegeven rekeningnummer.

