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 GEMEENTERAAD: 22-12-2022 
Vorige GR: 20-06-2022 

 
Subsidiereglement buurtgerichte 
activiteit 
 

 
Artikel 1. Doel 

 
Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas de organisatie van 
activiteiten ter bevordering van een sociale, groene en/of nette buurt 
aanmoedigen, binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurd 
budget.  
 

 
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 adressen huizen. 
 
Buurtcomité 
Een groep van minimaal 5 personen uit dezelfde buurt die zich los van 
elke filosofische, politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 
overtuiging en zonder commercieel oogmerk verenigd hebben met het 
oog op het bevorderen van een sociale, groene en/of nette buurt. 
 
Buurtgerichte activiteit 
Een activiteit die voor en door buurtbewoners georganiseerd wordt ter 
bevordering van een groene, nette en/of sociale buurt. 
 

Artikel 3. Voorwaarden  
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;  
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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. de organisator ziet af van elke andere vorm van stedelijke subsidië-
ring of gratis logistieke ondersteuning voor deze activiteit. 

 
Start- en toonmomenten, opendeurdagen, inhuldigingen, een 
speelstraat zonder bijkomende activiteit  komen niet  in aanmerking 
voor subsidiëring als buurtgerichte activiteit; 
 

 
Artikel 4. Bedrag en 
berekeningswijze 
 

 
Voor elke buurgerichte activiteit kan een subsidie worden aangevraagd 
van 125 EUR per dag, met een maximum van 375 EUR per jaar.  
 

 
Artikel 5. Procedure 
Aanvraag en 
bewijsstukken 

 
De activiteit wordt ten laatste acht weken op voorhand aangevraagd via 
het online aanvraagformulier op de website van de stad. Bij het 
formulier wordt een kopie van de uitnodiging gevoegd.  
 

 
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 8. Betaling  
 
 
 
 
 

 
Na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen 
kan de uitbetaling van de subsidie gebeuren via bankoverschrijving. 
 
De uitbetalingen gebeurt steeds in het kwartaal volgend op het kwartaal 
waarin de activiteit heeft plaatsgevonden. 
 

 

Artikel 9. Algemene 

bepalingen 

 

 

Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht 

door het college van burgemeester en schepenen.  

 

Het aangepaste reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023 heeft 

betrekking op de buurtgerichte activiteiten die plaatshebben vanaf 1 

januari 2023 

 

Dit stedelijk reglement ‘subsidie buurtgerichte activiteit’ vastgesteld door 
de gemeenteraad op 22-12-2022 vervangt het reglement ‘subsidies 
buurtwerking’ dat door de gemeenteraad werd vastgesteld op 26-08-
2022. 

 


