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Reglement voor de ondersteuning van buurtactiviteiten en wijkfeesten
DE GEMEENTERAAD :
Overwegende dat het gemeentebestuur de inrichting van buurt- en wijkfeesten wil promoten;
Overwegende dat er in de gemeentebegroting een krediet voorzien is voor de inrichting van buurt- en
wijkfeesten onder artikelnummer 7629 332 02;
Gelet op het voorstel van reglement voor de ondersteuning van buurtactiviteiten en wijkfeesten,
goedgekeurd door de cultuurraad in vergadering van 11 mei 2004;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT :
ART.1.- De gemeenteraad keurt volgend reglement goed :
- REGLEMENT VOOR DE ONDERSTEUNING VAN BUURTACTIVITEITEN EN
WIJKFEESTEN Artikel 1
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt onder de hierna
vermelde voorwaarden een gemeentelijke subsidie verleend voor activiteiten, die de sociale
contacten binnen een buurt, een duidelijk afgebakend gedeelte ervan, of met aanpalende buurten
bevorderen. Een buurt telt in voorliggend reglement minimaal 10 geregistreerde huisnummers.
Artikel 2
Dit reglement voorziet een tussenkomst voor buurtactiviteiten. Uitgesloten zijn privéfeesten,
familiefeesten, schoolfeesten, eetfestijnen (zoals mosselfeesten, steakdagen…), feesten met een
politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter, evenals activiteiten met winstoogmerk. Deze
subsidie mag niet gecumuleerd worden met andere subsidies van de gemeente Zutendaal voor
hetzelfde evenement. Elke buurt of wijk kan slechts één keer per kalenderjaar een subsidie
krijgen.
Artikel 3
De initiatiefnemers moeten wonen in de betrokken buurt of wijk. Met een wijkcomité wordt een
groep geëngageerde wijkbewoners bedoeld, die al dan niet samen met één of meerdere
wijkgebonden verenigingen een wijkfeest organiseren.
Artikel 4

Het ingediende project richt zich tot alle inwoners van de bedoelde buurt of wijk. Iedere inwoner
dient uitgenodigd te worden.
Artikel 5
Elke aanvraag moet gericht worden aan de “Dienst Cultuur – Oosterzonneplein 1 – 3690
Zutendaal en moet volgende gegevens bevatten:
• naam, adres en telefoonnummer van minimum twee initiatiefnemers van verschillende
gezinnen;
• plaats en datum van de activiteit, deelnameprijs, beoogde doelgroep, straten of pleinen of
aantal huisnummers.
• Deze aanvraag moet ten laatste 4 weken vóór het evenement ingediend zijn. De aanvragers
verbinden er zich toe de toepasselijke wettelijke en administratieve voorschriften
(politietoelatingen, taksen, SABAM….) te respecteren.
Artikel 6
De subsidie wordt vastgesteld op maximaal 100,00 euro. Bij (buurt)feesten met een doel van meer
dan 100 huisnummers kan er maximaal 200,00 euro bekomen worden. Deze subsidie is bedoeld
om de basisorganisatiekosten te helpen dragen, zoals kosten voor affiches, uitnodigingen,
versieringen, huur materiaal,… met uitzondering van kosten voor aankoop van voedsel, drank,
geschenken en vervoerskosten. Particuliere personen uit de buurt kunnen geen onkosten
inbrengen voor eigen materiaal dat ze voor de buurtactiviteit verhuren, ongeacht of ze tot het
organiserend comité behoren of niet.
De subsidie kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken.
Artikel 7
Voor de uitbetaling van de subsidie moeten de organisatoren documenten voorleggen die de
organisatie kunnen staven, zoals uitnodigingen, affiches, rekeningen, foto’s enz. Die documenten
moeten ten laatste 3 maanden na de activiteit op de “Dienst Cultuur” worden afgeleverd, zoniet
vervalt het recht op subsidie.

ART.2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
reglement.
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