
 

GEMEENTERAAD: 29-04-2016 

 
Subsidies buurtwerking 
 
 

 
Artikel 1. Doel 

 
Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas de organisatie van activiteiten 
ter bevordering van een groene, nette en/of sociale buurt aanmoedigen, 
binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurd budget. Het doel van de 
subsidie voor buurtwerking is dubbel: 
- de ondersteuning van de werking van de buurtcomités (basissubsi-

die); 
- de ondersteuning van buurtgerichte activiteiten (subsidie buurtge-

richte activiteit). 
 

 
Artikel 2. Definities 

 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
Buurt 
Een gedeelte van de stad Sint-Niklaas of een gedeelte van een van haar 
deelgemeenten dat ruimtelijk één geheel vormt, met een zekere mate 
van sociale integratie; een buurt moet bestaan uit bewoners van min-
stens 2 straten of minstens 30 huizen. 
 
Buurtcomité 
Een groep van mensen uit dezelfde buurt die zich los van elke filoso-
fische, politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging en zon-
der commercieel oogmerk verenigd hebben met het oog op het bevor-
deren van een groene, nette en/of sociale buurt. 
 
Buurtgerichte activiteit 
Een activiteit die voor en door buurtbewoners georganiseerd wordt ter 
bevordering van een groene, nette en/of sociale buurt. 
 
Erkende vereniging 
Een vereniging die lid is van een door het stadsbestuur erkende advies-
raad. 
 
Niet-commerciële organisatie 
Een organisatie, instelling of niet-erkende vereniging die geen handels-
doeleinden nastreeft.  
 
Erkende wijkkermis 
Een wijkfeest dat erkend werd door het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Speelstraat 
Een openbare weg of een gedeelte daarvan waar tijdelijk en tussen 9.00 
uur en 17.00 uur aan de toegangen een hek geplaatst wordt (KB van 9 
oktober 1998) met de bedoeling om van de straat een terrein te maken 



waar kinderen en jongeren ongestoord kunnen spelen. 
 

 
Artikel 3. Voorwaarden 

 
§1. Basissubsidie 
Om in aanmerking te komen voor een basissubsidie dient het buurtco-
mité een werkingsverslag van het voorbije kalenderjaar in met daarin:  
1. een omschrijving van het werkingsgebied van het buurtcomité; 
2. een lijst met namen en adressen van minstens vijf actieve leden van 

het buurtcomité die binnen het werkingsgebied wonen; 
3. de verslagen van minstens drie vergaderingen van het buurtcomité, 

met vermelding van de datum van de vergadering, de aanwezigen en 
een samenvatting van de besproken agendapunten; 

4. de bewijsstukken van minstens twee buurtgerichte activiteiten.  
 
§2. Buurtgerichte activiteit 
Elk buurtcomité kan een aanvraag tot subsidiëring van een 
buurtgerichte activiteit indienen, indien de activiteit voldoet aan 
volgende voorwaarden: 
1. de activiteit wordt georganiseerd met het oog op de bevordering van 

een groene, nette en/of sociale buurt; 
2. de activiteit is toegankelijk voor alle inwoners van de betrokken buurt, 

ongeacht hun filosofische, politieke, levensbeschouwelijke of religieu-
ze overtuiging; 

3. de activiteit wordt via een huis-aan-huisbedeling bekendgemaakt aan 
elke inwoner van de buurt; 

4. de activiteit heeft geen politiek, levensbeschouwelijk, religieus of 
commercieel oogmerk;  

5. de activiteit gebeurt met respect voor de wettelijke en administratieve 
voorschriften. 

6. activiteiten die zich richten op een gebied of deelnemers/publiek rui-
mer dan de buurt komen niet in aanmerking; 

7. buurtgerichte activiteiten die worden georganiseerd in samenwerking 
met de stad (door kosteloos of tegen verminderd tarief feestmateriaal 
ter beschikking te stellen, door toekenning van een projectsubsidie of 
door financiering van een deel van de programmatie) komen niet in 
aanmerking voor een subsidie buurtgerichte activiteit; 

8. buurtcomités hoeven geen basissubsidie aan te vragen om in 
aanmerking te komen voor de subsidiëring van hun activiteiten als 
buurtgerichte activiteit. 

 
Wanneer een buurtgerichte activiteit door een erkende vereniging of 
niet-commerciële organisatie wordt georganiseerd, gelden bijkomende 
voorwaarden: 
1. de organisator motiveert waarom de activiteit een specifiek buurtge-

richte activiteit is, toont aan dat de activiteit niet tot de reguliere wer-
king van de vereniging of organisatie behoort en wat de link is tussen 
de organisator en de buurt. Start- en toonmomenten, opendeurda-
gen, e.d. van een erkende vereniging of niet-commerciële organisatie 
komen nooit in aanmerking voor subsidiëring als buurtgerichte activi-
teit; 

2. de organisator ziet af van elke andere vorm van stedelijke subsidië-
ring voor deze activiteit. 



 
§3. Speelstraat 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie buurtgerichte activiteit 
bij de organisatie van een speelstraat, dient voldaan te worden aan de 
voorwaarden gesteld in het stedelijk reglement speelstraten. 
 
§4. Wijkkermis 
Het college stelt jaarlijks de lijst vast van de erkende wijkkermissen, op 
basis van een traditionele en belangrijke participatie van de betrokken 
bevolking in het gebeuren.  
 
Organisaties kunnen een aanvraag tot erkenning als wijkkermis indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen. De erkenning wordt 
verleend door het college na een onderzoek op basis van volgende 
criteria: traditie, opkomst, promotie en programma. 
 

 
Artikel 4. Bedrag en 
berekeningswijze 
 

 
§1. Basissubsidie 
Elk buurtcomité kan jaarlijks een basissubsidie ontvangen van 75 EUR.  
 
§2. Buurtgerichte activiteit 
Voor elke buurgerichte activiteit kan een subsidie worden aangevraagd 
van 100 EUR (per dag), met een maximum van 300 EUR per kalender-
jaar (uitzondering: zie artikel 4 § 3).  
 
De buurtgerichte activiteiten waarvoor de financiële betoelaging op basis 
van dit reglement wordt toegekend, komen niet meer in aanmerking 
voor betoelaging op basis van andere stedelijke reglementen. 
 
§3. Speelstraat 
Telkens wanneer een speelstraat ingericht wordt, kan een subsidie 
worden aangevraagd van 100 EUR (per dag), met een maximum van 
300 EUR per kalenderjaar.  
 
De speelstraten waarvoor de financiële betoelaging op basis van dit 
reglement wordt toegekend, komen niet meer in aanmerking voor 
betoelaging op basis van andere stedelijke reglementen. 
 
Eenzelfde buurt kan het maximum van 300 EUR per kalenderjaar voor 
de inrichting van een speelstraat cumuleren met het maximum van 300 
EUR per kalenderjaar voor de organisatie van buurtgerichte activiteiten,  
maar er kan maximum 100 EUR subsidie voor eenzelfde dag ontvangen 
worden wanneer een buurtgerichte activiteit en een speelstraat op 
dezelfde dag georganiseerd worden. 
 
§4. Wijkkermis 
Er worden twee categorieën van wijkkermissen onderscheiden:   
1. erkende wijkkermis zonder sportieve of culturele activiteit: gratis ma-

teriaal en subsidie van 300 EUR; 
2. erkende wijkkermis met een sportieve of culturele activiteit: gratis 

materiaal, een subsidie van 300 EUR en een extra premie per soort 
activiteit. Deze extra premie wordt jaarlijks vastgesteld door het 



college. 
 

 
Artikel 5. Procedure 
(Aanvraag en 
bewijsstukken) 

 
§1. Basissubsidie 
Het werkingsverslag met bijbehorende stukken (zie artikel 3, §1) moet 
schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en sche-
penen vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarvoor de basis-
subsidie wordt aangevraagd. 
 
§2. Buurtgerichte activiteit 
De activiteit wordt minstens acht weken op voorhand schriftelijk aange-
vraagd aan de hand van het ‘aanvraagformulier evenementen’. Bij het 
formulier wordt een kopie van de uitnodiging gevoegd. Erkende vereni-
gingen en niet-commerciële organisaties voegen eveneens een motive-
ring van hun aanvraag toe (zie artikel 3, §2).  
 
§3. Speelstraat 
Voor de wijze van aanvraag, in te dienen formulieren en te respecteren 
termijnen en/of data wordt verwezen naar het stedelijk reglement 
speelstraten. 
 

 
Artikel 6. 
Terugvorderings-
mogelijkheden 
 

 
Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of vra-
gen om toelichting. Indien uit onderzoek blijkt dat een aanvrager onjuis-
te of onvolledige gegevens heeft verstrekt, kan dit leiden tot geheel of 
gedeeltelijk verlies, of in voorkomend geval terugbetaling, van de subsi-
die. 
 

 
Artikel 7. Communicatie 
 

 
Het subsidiereglement wordt gepubliceerd op de website van de stad. 
De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van 
het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet toe-
kennen van een subsidie. 
 

 
Artikel 8. Uitbetaling  
 

 
Na de principiële goedkeuring door het college van burgemeester en 
schepenen kan de uitbetaling van de subsidie gebeuren via een over-
schrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager. 
 

 
Artikel 9. Algemene 
bepalingen 
 

 
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht 
door het college van burgemeester en schepenen. Dit reglement kan 
jaarlijks worden geëvalueerd. 
 
Het aangepaste reglement treedt in werking vanaf 2 mei 2016 en heeft 
betrekking op de buurtgerichte activiteiten die plaatshebben vanaf  
2 mei 2016 en de speelstraten die plaatshebben vanaf 1 juli 2016. 
 
Dit stedelijk reglement subsidies buurtwerking vastgesteld door de ge-
meenteraad op 29 april 2016 vervangt het vorig reglement dat door de 
gemeenteraad werd vastgesteld op 28 maart 2014. 

 


