GEMEENTELIJK REGLEMENT
TER ONDERSTEUNING VAN BUURTFEESTEN
HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED
Art.1: Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op het gemeentebudget van het
gemeentebestuur Wielsbeke, en binnen de perken van het beschikbaar materiaal in de gemeentelijke
uitleendienst, wordt door de gemeenteraad een ondersteuning aangeboden aan organisatoren van
buurtfeesten. Deze ondersteuning kan bestaan uit het volgende:
1.1 Gratis uitleen van materiaal voorzien in de gemeentelijke uitleendienst
1.2 Financiële ondersteuning van 100 euro in Wielsbekebonnen per initiatief

HOOFDSTUK 2: DEFINITIES
Art.2: Buurtfeest: Een buurtfeest is een organisatie voor en door inwoners van een straat of wijk. Het
uitgangspunt van dit initiatief is om een gezellig samenzijn te creëren met buren, om de buren wat
beter te leren kennen en/of de betrokkenheid bij de buurt te vergroten.
Art.3: Gemeentelijke Uitleendienst: Gemeentelijke dienst waar bewoners, verenigingen en
initiatieven materiaal gratis of aan goedkoop tarief kunnen uitlenen.
Art.4: Gemeentelijke Toelage: Financiële ondersteuning uitgereikt door het gemeentebestuur.

HOOFDSTUK 3: VOORWAARDEN
Art.5: De organisatie van het buurtfeest dient zich in haar acties, activiteiten en communicatie steeds
te richten tot alle inwoners van haar werkgebied, met extra aandacht voor mensen die door allerlei
oorzaken misschien niet zelf de stap zetten (ouderen, jongeren, kansarmen, allochtonen, ….).
Art.6: Om een geldige aanvraag te doen voor zowel gratis uitleen als een financiële ondersteuning,
dient deze ondertekend te worden door 3 personen ouder dan 18 jaar, woonachtig op verschillende
adressen in de straat/wijk waar het initiatief plaatsvindt. Deze personen stellen zich solidair
verantwoordelijk voor het doel van de uitlening (namelijk een bijeenkomst met buurtbewoners) en
voor de financiële gevolgen naar aanleiding van de uitlening, zoals in het geval van schade en/of
diefstal.
Art.7: Eenzelfde organisatie kan slechts één maal per jaar een aanvraag indienen voor een financiële
ondersteuning.
Art.8: De aanvraag dient ten laatste drie maanden voor aanvang van het evenement te worden
ingediend.
Art.9: De gevraagde materialen uit de gemeentelijke uitleendienst, kunnen slechts meegegeven
worden, indien deze nog voorradig zijn bij aanvraag. De materialen dienen door de initiatiefnemers
zelf afgehaald en teruggebracht te worden naar de gemeentelijke uitleendienst.

Art. 10: De organisatie dient het logo van de gemeente Wielsbeke (met vermelding ‘Met de steun van’)
te vermelden op uitnodigingen voor het evenement. Op de datum zelf dient de organisatie de vlag van
de gemeente uit te hangen. Logo en vlag kunnen aangevraagd worden bij de gemeentelijke
communicatiedienst.

HOOFDSTUK 4: INDIENEN AANVRAAG
Art.11: De organisatie van een buurtfeest richt zijn aanvraag tot het college van burgemeester en
schepenen. De aanvraag bevat tenminste volgende zaken:
-

Omschrijving activiteit
Doelstelling activiteit
Naam, adres, contactgegevens en handtekening van ten minste 3 organiserende inwoners
(ouder dan 18 jaar) woonachtig op verschillende adressen in het werkgebied
Motivatie van aanwending van de toelage

Art.12: Indien zij willen gebruik maken van gratis uitleen van materialen uit de gemeentelijke
uitleendienst, dienen zij een ingevulde materiaallijst mee in met de aanvraag. Deze materiaallijst kan
gevonden worden op de gemeentelijke website, of aangevraagd worden bij de Dienst Vrije Tijd.

HOOFDSTUK 5: SLOTBEPALINGEN
Art.13: Het College van burgemeester en schepenen wordt belast met de concrete uitvoering van deze
reglementering.
Art.14: Dit reglement treedt in voege vanaf 1 mei 2020 en is van toepassing op het werkjaar dat start
op 1 januari 2020.

