
q,&tilur
53. SpeeLstraat

Om in aanmerking te komen voor een subsidie buurtgerichte activiteit bij de organisatie van
een speelstraat, moet voldaan worden aan de voorwaarden gesteld in het stedetijk reglement
speelstraten.

54. Wijkkermis
Het colLege stett jaarLijks de Lijst vast van de erkende wijkkermissen, op basis van een traditioj
nele 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 verteend'door het col.Lege na een on-berzoek
op basis van volgende criteria: traditie, opkomst, promotie en programma.

Artikel. 4. Bedrag en berekeningswijze
51. Basissubsidie
ELk buurtcomité kan jaarlijks een basissubsidie ontvangen van 75 EUR.

52. Buurtgerichte activiteit
Voor etke buurtgèrichte activiteit kan een subsidie worden aangevraagd van 100 EUR (per dag),
met e'en maximum van 300 EUR per katenderjaar (uitzondering: zie artikeL 4 5 3).

De buurtgerichte activiteiten waarvoor de financiëLe betoeLaging op basis van dit regLement
wordt toegekend, komen niet meer in aanmerking voor oetoehfinq op basis u.n .ná.r. stede-
Lijke regLementen.

55. Speelstraat
TeLkens wanneer een speelstraat ingericht wordt, kan een subsidie worden aangevraagd van
100 EUR (per dag), met een maximum van 300 EUR per kaLenderjaa r.

De speelstraten waarvoor de financiëLe betoelaging op basis van dit regtement wordt toege-
kend, komen niel meer in aanmerking voor betoelaging op basis van andere stedeLijke regl.e-
menten.

Eenzelfde buurt kan het maximum van 500 EUR per kaLenderjaarvoorde 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 eenzetfde dag ontvan-
gen worden wanneer een buurtgerichte activiteit en een speelstraat op dezelfde dag georgani-
seerd worden.

54. Wijkker:mis
Er worden twee categorieën van wijkkermissen onderscheiden:
1' erkende wijkkermis zonder sportieve of cuLturele activiteit: gratis materiaat en subSidie van

3OO EUR;

2' erkende wijkkermis met een sportieve of cuLturele activiteit: gratis materiaa[, een subsidie
van 300 EUR en een extra premie per soort activiteit. Deze extra premie wordt laaiti;ks vast-
gestetd door het coil.ege.

Artike[ 5. Procedure (Aanvraag en bewijsstukken)
91. Basissubsidie

,
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Het werkingsverstag met bijbehorende stukken (zie artiket 3 51-) moet schriftel'ijk ingediend

worden bij het coltege van burgemeester en schepenen vóór L apriL van het jaar volgend op het

jaar waarvoor de basissubsidie wordt aangevraagd'

92. Buu rtgerichte activiteit
De activiteit wordt minstens acht weken op voorhand schriftelijk aangevraagd aan de hand van

het 'aanvraagformutier evenementen'. Bij het formuLier wordt een kopie van de uitnodiging ge-

voegd. ErkeMe verenigingen en niet-commerciëte organisaties voegen eveneens een motive-

ring van hun aanvraag toe (zie artikeL 3 52). \

53. Speetstraat

Voor de wijze van aanvraag, in te dienen formulieren en te respecteren termijnen en/of data

wordt verwezen naar het stedeliik regtement speelstraten.

Arti kel" 6. Terugvorderi ngsmogeLij kheden

ELke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of vragen om toeUchting' lndien

uit onderzoek btijkt dat een aanvrager onjuiste of onvol.Ledige gegevens heeft verstrekt, kan dit

leiden tot geheet of gedeeLteLijk verLies, of in voorkomend geval. terugbeta[ing, van de subsidie.

ArtikeL T. Commínicatie
Het subsidiereglement wordt gepubliceerd op de website van de stad.

De aanvrager wordt schrifteLijk in kennis gesteld van de beslissing van het co[l.ege van burge-

meester en schepenen ovei het aL dan niet toekennen van een subsidie-

Arti kel. 8. UitbetaLing

Na de principiëLe goedkeuring door het cotLege van burgemeester en schepenen kan de uitbeta-

Ling van de subsidie gebeuren via een overschrijving op de post- of bankrekening van de aan-

vrager.

li[ï:ïlit'#ï;"ïï|'|onïrrine van dit resrement worden besrecht door het couese van

burgemeester en schepenen. Dit regLement kan jaartijks worden geëvatueerd'

Het regl"ement treedt in werking op 2 mei 2016 en heeft betrekking op de buurtgerichte activi-

teiten die plaatshebben vanaf 2 mei 20t6 en de speelstraten die worden ingericht vanaf 1 juLi

201"6.

Dit stedelijk reglement subsidies buurtwerking, vastgesteld door de gemeenteraad op 29 aprit

Z0L6,vervangt het vorig reglement dat door de gemeenteraad werd vastgesteLd op 28 maart

20L4.

12. Jeugd: stedel,iik re!l,ement speetstraten: nieuwe vaststelting

Be[eidscontext
5 Cultuur, vrije tijd en onderwijs - 0750 jeugd - 0750/02 jeugdruimte

Bondige toelichting

38
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De gemeenteraad stelde in zitting van 25 apriL 2008 het stedelijk reglement speelstraten vast.
Om dit kindvriendetijk en buurtgericht project een nieuw etan te geven, worden wijzigingen aan
de aanvraag, de procedure, de communicatie en de financië[e ondersteuning voorgeste[d.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het regl-ement opnieuw vast te ste[[en,

Juridische grond

Gemeentedecreet, artiket 42

Argumentatie
Sinds de vaststelling van het stedeLijk reglement speelstraten nam het project speetstraten in
Sint-Niklaas niet echt een hoge vlucht in vergeLijking met andere (centrum)steden. ln het verle-
den werden gespreid over de zomervakantie máximaaL 5 speelstraten ingericht op het stedelijk
grondgebied, vorige zomer gebeurde dit nog stechts in 2 straten. De voorgestelde wijzigingen
aan het reglement moeten de drempel tot de inrichting van een speelstraat ats kindvriendetijk
en buurtgericht project verlagen en de meters/peters een financiëLe duw in de rug (kunnen) ge-
ven voor de invulling van hun speelstraat:
- Er is nood aan (bijkomende) vakantie-initiatieven voor kinderen en jongeren in de paasva-

kantie. Hoewel een speelstraat geen opvanginitiatief is, kan de uitbreiding van de werkings-
periode van dit speelproject naar deze vakantie een alternatief in eigen buurt bieden. De uit-
breiding naar september wiI het project een kans geven op vrije nazomerdaoen (artikeL S,

2");
- De bewonersenquête a[s voorwaarde wordt geschrapt. De voorwaarde dat 5 meters/peters

uit de straat zich engageren (maximum L per huisnummer), de maximum projectduur en de
voorwaarden rond de verkeerstechnische inrichting vormen een voLdoende afwegingskader
voor het draagvtak van het project (artiket 5);

- De voorwaarden rond de verkeerstechnische inrichting bLijven ongewijzigd (artikeL 5,4o tot
L6"):

- Naast de bereikbaarheid van de omLiggende straten wordt ook de bereikbaarheid van han-
detszaken toegevoegd a[s verkeerstechnische voorwaarde (artiket 3, 8l);

- De aanvraag van een speelstraat verloopt enkel digitaat (artiket 6 5L en 93);
- De doorLooptijd van de aanvraag wordt ingekort door met 4 indieningsperiodes te werken

(voor de paasvakantie en voor elke zomermaand) (arrikeL 6 $2);
- Het advies van de dienst mobiLiteit en.de cel verkeersbeLeid (na eLke indieningsperiode) blijft

behouden (artiket 6 55);
- De stadsdiensten teveren hekken en signatisatié samen met een inpLantingspl.an (artikel 6

59), de meters/peters engageren zich middels de afsprakennota tot de ptaatsing ervan. Het
stadsbestuur bLijft aLs wegbeheerder verantwoordetijk (artiket 7 s1);

- Meters/peters zijn verzekerd door de stad voor burgerLijke aansprakeLijkheid en tichametijke
ongevallen (artikeL T 53):

- Een campagnebeeld en informatiedragers worden uitgewerkt zodat na de vaststeLLing van
het reglement door de gemeenteraad de bekendmaking onmiddettijk kan starten (artikeL g).

Het reglement wordt daarnaast afgestemd op 2 andere stedeLijke regLementen die in zitting van
heden aan de gemeenteraad worden voorgetegd: .

- mits enkele bijkomende voorwaarden kan een speelstraat in aanmerking komen voor een
subsidie a[s buurtgerichte activiteit (artiket 4). De subsidie bedraagt conform het stedeLijk re-
'glement subsidies buurtwerking L00 EUR/dag en maximum 500 EUR (artikeL 5) en kan samen
en in één beweging met de goedkeuring voor de speeLstraat aan het cotLege ter goedkeuring
voorgeLegd worden (artiket 6 E6);

?

.J
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- met de uitbreiding naar september is er: ook een kans tot synergie met de oproep en het ste-

deLijk subsidieregLement voor activiteiten op Autovrije Zondag (artiket 3,2")'

Het nieuw stedel"ijk reglement speelstraten vervangt het vorig r'eglement. Het reg[ement wordt

gepubl.iceerd op de website van het stadsbestuur.

Besl,uit: met algemene stemmen (58)

Enig.artikeI
De lemeenteraad besList het stedetijk reglement speetstraten opnieuw vast te ste[[en als volgt:

StedeLij k reg Lement speelstraten

Artikel 1. DoeL

Met het stedetijk r.egLement speetstraten wil. de stad.Sint-Nikl.aas een kader creëren voor speel-

straten aLs kindvriendetijk en buurtgericht project ên wiL het haar bewoners, binnen de perken

van het jaartijks goedgekeurd budget, ondersteunen met een subsidie bij de inrichting van een

speelstraat.

Artikel. 2. Definitie
ln dit regtement wordt verstaan onder:

Lo speelstraat: een openbare weg of een gedeette daarvan waar tijdetijk en tussen 9.00 uur en

t7.OO uur aan de toegangen een hek gepLaatst wordt (KB van 9 oktober 1998) met de be-

doeting om van de straat een terrein te maken waar kinderen en jongeren ongestoord kun-

nen spe[en.

2" buurtgerichte activiteit: een activiteit die voor en door buurtbewoners georganiseerd wordt

ter be-vordering van een groene, nette en/of sociate buurt'

Arti kel. 3. Voorwaarden

Een speel.straat kan ingericht worden:

l-o wanneer 5 meerdàrjarige meters/peters die in de aangevraagde straat of deeL van de straat

wonen, zich engageren voor de organisatie ervan en minstens hekken plaatsen, toezicht

houden tijdens de speelstraaturen en de inrichting ats speelstraat bekendmaken aan etke

inwoner van de straat via een huis-aan-huisbedeling. De meters en, peters zijn contactper-

soon voor het stadsbestuur en aanspreekpunt voor de bewoners van de straat;

2". in de paasvakantie of tijdens de zomermaanden ju[i, augustus en september;

s" op een of meerdere dagen in de werkweek of het weekend. Er is maximaal keuze uit 2 vot-

ledige aaneensluitende werkweken of 4 vol.Ledige opeenvotgende weekends of een vaste

dag per volledige week gedurende de periodes uit 2''
Een spee1straat moet aan vo[gende verkeerstechnische inrichting voldoen:

4" ln de speel.straten is de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het speten.

De personen die spelen, worden getijkgestel'd met voetgangers;

5o De openbare weg die ats speelstraat wordt ingericht, moet zich situeren op een plaats waar

de snelheid be,perkt is tot maximum 50 km per uur;

6o , De speetstraat moet zich situeren in een straat of wijk met een overheersend woonkarakter

en mag niet bediend worden door een geregel.de dienst voor openbaar vervoer;

7o Naast de volledige straat moet de mogetijkheid bestaan dat slechts een deel van de straat

ats speeLstraat ingericht wordt. Dit wordt zeker toegepast al"s het gaat om [ange straten of

in straten met veel kruispunten;
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8" De bereikbaarheid van de omLiggende straten of handeLszaken mag niet in het gedrang ko-men' Er moeten mogeLijkheden zijn voor een norma[e doorstrominl van rret verkeer rond
de speetstraat. Hierbij mogen geen onvei[ige verkeerssítuaties gecreëerd worden. omkeer-bewegingen moeten vermeden worden.

9o Voor aLle straten wordt de categorisering van de wegen uit het stedeLijk mobiLiteitspLan ge-
voLgd.

L0" ALteen bestuurders van motorvoertuigen (auto's, bromfietsen, moto's ..., die in de straat wo-nen of van wie de garage in de straat geLegen is, alsook bestuurders van prioritaire voertui-gen' wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, aLsook bestuuiders van voertui-gen in het bezit van een vergunning afgegeven ooor i. o.neerder van deze wegen, alsookfietsers en gebruikers van rolschaatsen en steps, hebben toegang totlpeetstraten.11' De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten oi, rrrpuo.;t;o|[. ;; moeten dedoorgang vrijLaten voor de voetgangers die speten, hen voorrang verlenen en er zo nodig
voor stoppen.

12' Fietser"s moeten zo nodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers díe speten nietin gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendiJn ."rru uoo-rricitig zi;n ten aan-zien van kinderen.
13' Tijdens de uren dat de openbare weg aLs speetstraat wordt gesignaleerd mag er speelinfra-

structuur gepLaatst worden mits de doorgang van toegelaten motorvoerLuigen en prioritaire
voertuigen niet verhinderd wordt.

L4" De openbare weg die als speelstraat wordt ingericht, moet tijdetijk afgesloten worden te[-kens tijdens dezeLfde uren. Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speeL-
straat duidetijk af te bakenen. op de hekken wordt een ci:bord en onderboro .rp..Ltr.rt,
bevestigd' De hekken worden in het begin en op l'iet einde van de periode gepLaatst doorde meters en de peters onder toezicht en de verantwoordeLijkheid van de wegbeheerder.L5' voor hu[p- en ordediensten moet toegang gu*r.rboóà ziln.

L6" Wanneer: de speelstraat door omstandigheden niet gebruikt wordt - bijvoorbeetd aLs het re-gent - kunnen de meters/peters bestissen oe straatái. org niet af te stuiten. Deze besLis-
. sing wordt gemeLd via speetstraat@sint_niktaas.be.

'ArtikeL 
4. Subsidie

51 Een speetstraat die erkend wordt door het coLtege van burgemeester en schepenen kan,
binnen de perken van het jaarliiks goedgekeurdLudget, aanspraak maken opè.11 ,t.l.i,;0"
subsidie voor een buurtgerichte activiteit wanneer dá speer.straat:t" toegankel'ijk is voor a[[e inwoners van de betrokken straat, ongeacht hun fiLosofische,

pol.itieke, levensbeschouwetijke of retigieuze overtuiging; 
,2" geen politiek, levensbeschouweLijk, reLigieus ot.orÁ.iieet oogmerk heeft;3" met respect voor de wettetijke en administratieve voorschriften íordt g.ori.nir".ro.92 Door een stedeLijke subsidie voor een buurrgerichte activiteit;""r ;";;;.'btrrrt aan tevragen, ziet de organisator af van elke andere vorm van stedetijke subsidiëring voor dezeactiviteit, behaLve van ondersteuning die kan worden bekomen voor spee[straat tijdensAutovrije zondag, conform het stedeLijk subsidieregLement voor acti,viteiten op Autovrije

Zondag.

Artíkel 5. Bedrag en berekeningr*ijr"
voor eLke door het stadsbestuur erkende speelstraat die aan de bijkomende voorwaarden a[sbuurtgerichte activiteit voldoet, kan een subsidie worden aangevraagd van ].00 EUR (per dag),met een maxÍmum van 300 EUR per kalenderjaar.

ov< 29141 t ,tt
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Artikel 6. Procedure

Aanvraag

L5 Bewo

29

35

ners vragen zelf een speelstraat aan via het digitaat invulformulier op de website van

het stadsbestuur.

Aanvragen voor speelstraten in de paasvakantie moeten uiterl'ijk 6weken voolde eerste za-

terdag van de paasvakantie ingediend zijn. Aanvragen voor speelstraten vanaf de eerste

Oag ván de zomervakantie tot 31 juli moeten_uiterLijk op 3t mei zijn ingediend' Aanvragen

voor speelstÍaten van 1- augustus tot en met 3L augustus moeten uiterl'ijk op 30 juni inge-

diend zijn. Aanvragen voor speelstraten van 1 september tot 30 september moeten uiterlijk

op 31 juli ingediend zijn. L-:r:^ ..^^ r^ -
De aanvraag ats speelstraat geLdt meteen als aanvraag voor een subsidie van de speetstraat

;;;;r;;.iichte àctiviteit. Voor de aanvang van de (eerste dag van de) inrichting als speel-

straat wordt een uitnodiging of fl"yer digitaat bezorgd aan de stad via speeLstraat@sint-

nikLaas.be.

Procedure

45 Voor elke aanvraag die digitaal is ingediend, ontvangt de aanvrager.een ontvangstbewijs

uan Oe aanvraag o-p nut e-mailadres dat daartoe werd meegedeeld tijdens de aanvraagpro-

cedure.

59 De stadsadministratie toetst de aanvragen die tijdig zijn ingediend aan atle voorwaarden in

áit i.gtu*.nt en vreagt daarvoor gezamenlijk advies aan de dienst IOW (lnname Openbare

Weg)vandel.okal.epol.itieendestedelijkedienstmobiLiteit'
65 De indieners van aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden worden hiervan per e-

maiL op de hoogte genra-crrt. De indieners van aanvragen die wel vol'doen aan de voorwaar-

den worden hiervan eveneens per e-mait op de hoogte gebracht. Hun aanvraag voor speeL-

straat wordt, indien Van toepassing, samen met hun aanvraag voor een subsidie buurtge-

richte activiteit ter goedkeuring aan het coll.ege van burgemeester en schepenen voorge-

Legd' 
^ -^aarerrrrr Anr\/rní ksgl van dgzg

79 De aanvrager van een goedgekeurde speelstraat ontvangt een digitaal uittre

besl.issing.

89Meters/petersVandegoedgekeurdespeelstratenzuLteneenafsprakennotaondertekenen
en deze voor aanvang bezorgen aan het stadsbestuur via speelstraat@sint-niklaas'be"ln-

dien bewoners bepal-ing"n uàn dit regtement niet naleven, kan de beslissing tot het inrich-

ten van een straat tot speetstraat steáds ingetrokken worden' Zodra de bes[issing tot in-

trekkingisgenomenendemeters/petershiervanschriftelijkopdehoogtezijngebracht,
fan geàn speetstraat meer worden ingericht voor de toegestane periode'

gg De stadsdiensten Leveren in de week ioor de inrichting van de speeLstraat al' het benodigde

si gna[isatiemateriaaI en een opste[Li ngspLan aan'

Artikel' 7. AansPrakelijkheid

19 HetministerieeLbesluitvanlLoktober TgT6vermetdtinartikel9.2.bisdat'...dehekken

worden gepLaaist onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbèheerder" De

. wegbeheerder is in dit gevat de stad Sint-Nikl.aas. De.stad is verantwoordelijk voor het feit

dat de hekken en de signatisatie aan de wetteLijke criteria voldoen. De meters en.peters van

de speelstraat verbinden zich via de afsprakennota tot het correct opstetLen van de hekken

en signatisatie volgens het opsteltingspl.an dat wordt aangeleve.rd door de stad en houden

hierbij rekening *át O" eventuel"e veranderende weersomstandigheden (storm)'
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In gevaI van schade aan derden veroorzaakt door de bewoners of spe[ende kinderen kan destad niet verantwoordeLijk geste[d worden. De bewoners bLijven aansprake[i;r. uoo, eventu-
eel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden. Het inrichten van een
speetstraat en het toezicht door meters/peters onts[aan de ouders niet van de verantwoor-
deLijkheid ten aanzien van hun speLende kinderen.
Meters/peters zijn verzekerd door de stad voor burgertijke aansprakelijkheid en lichameLij-
ke ongeva[[en.

:1

ArtikeL 8. Teiugvorderi ngsmogelij kheden
E[ke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of vragen om toeLichting. lndienuit onderzoek btijkt dat een aanvrager onjuiste of onvoLledige gegevens heeft verstrekt, kan dit
[eiden tot geheeL of gedeeLtel.ijk verLies, of in voorkomend g-evat terugbetaLing, van de subsidie.

Artiket 9. Communicatie
Lg Dit regLement wordt gepubLiceerd op de website van het stadsbestuur. Bij het ingaan van

elke speelstraatperiode zu[[en de goedgekeurde speetstraten opgenomen worden in een
communicatie op de website en de socia[e media van het stadsbástuu r.29 De meters/peters staan zetf in voor de promotie van hun ,p".rrtr..ien georuiken daarvoor
een affiche- en fLyersjabloon met het stede[ijk campagnebeeLd dat beschikbaar zaI wordengesteld op de website van het stadsbestuur.

Artiket L0. UitbetaLing
Na de principiëLe goedkeuring door het coLLege van burgemeester en schepenen kan de uitbeta-ling van de subsidie gebeuren via een overschrijving op oe post- of bankrekening van de aan-
vrager.

ArlikeL Ll. Algemene bepa[ingen
A[[e betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het coLtege van
burgemeester en schepenen. Dit regLement kan jaartijks worden geëvaLueerd.

Flet regtement treedt in werking op 2 mei 2016 en heeft betrekkíng op de speelstraten die wor-den ingericht vanaf L juLi 2016. ' - - -r ----'

Dit stedetijk regtement speeLstraten, vastgesteLd door de gemeenteraad op 2g apriL 2016, ver-vangt het vorig reglement dat door de gemeenteraad werd vastgesteLd op 25 aprit 200g.

15' Mobiliteit: stedel'ijk subsidiereglement voor activiteiten op Autovrije Zondag 1g september
2OL6z vaststel.l,ing

Beleidscontext
2 Ruimte, mil'ieu en economie - 0290 overige mobil.iteit en verkeer - }2g}/o2verkeersveitigheid
en -leefbaarheid

Verslag
ToeLichting door schepen CarL Hanssens

Bondige toelichting
Het college van burgemeester en schepenen besliste de derde editie van Autovrije Zondag teorganiseren op zondag L8 september 2QL6. Het concept van autovrije zondag is dat de stad zelf
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arlerhande activiteiten in het stadshart organiseert. Anderzijds kunnen bewoners op het grond-

gebied van de stad een straat-/buurfactiviteit orqaniseren en hiervoor een extra subsidie aan-

vragen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het steder.iik subsidieregr,ement voor activiteiten op Auto-

vrije ZoÀdag 1-8 september 2016 vast te ste[[en'

Juridische grond

i,:il::ï:ïiï:Jlii; 6e. Actier promoren van andere, duurzame en veil.ise mobiLiteit ars vervoer

van eerste keuze' 
)15 houdende definitieve vaststelling van het mobil'i-

Gemeenteráadsbeslissi n g van 24 apri l' 2(

teitsp[an.

Argumentatie -)iL?^..-^ À,,+a.rriie
Het cotlege van burgemeester en schepenen besListe de derde editie van Autovrije Zondag te

organiseren op ,ono.f rJ rlpt.tu.t íorc,van 12 tot 18'30 uur, met een programma met aL-

Lerl"ei activiteiten tussen L4 en 18 uur'

Het organiseren van een autovrije zondag heeft aLs Ooelal 
-oevotking 

te,sensibitiseren rond

duurzame mobiLiteit. Deze boodschap kan op twee manieren overgebracht worden:

- Enerzijds door de maximatisering van de beleving van autovrije straat/buurt' Doordat er die

dag in bepaatde stadssegmenten geen auto's rijden, kunnen mensen de positieve effecten

waarnèmen met name door het gevoel van ruimte te versterken en het elimineren van geu-

Íenengel'uidenVanmotoren'Ditgevoelkanversterktwordendooractiviteitenen/oÏanima-

_ ïio.rri;ds door het inrichten van standjes die mensen informeren over het aanbod van duur-

zame mobiLiteit. Dat kan aantrekketijk jemaakt worden door het organiseren van themati-

,.ïïïHÏ,HïffiïïlïllÏ', door het inrichten van een ,.r1,1ir.i,51-,,!:.,,. het stads-

har1 en door bewon"r, ,án te moedigen activiteiten in hun straat of buurt te organiseren'

De autovrije zone wordt afgebakend door hetzetfde activiteitengebied 
-zoats 

bij de voorgaande

áJi,i. tgJied binnen AersJhotstraat, Kroonmolenstraat, Monseigneur stitlemansstraat,

vermorgenstraat, HospitaaLstraat en 14oerLandstraat). Daarnaast tigt het initiatief bij de bewo-

nérs van de stad om activiteiten in hun straat of buurt te organiseren. Bewonets zutlen door een

extra subsidie van 100 EUR die bovenop eventuele andere subsidies komt (voortvLoeiend uit an-

dere stedel.ijke regl.ementen) aangemoedigd worden o*-":l activiteit op autovrije zon(ag te or-

ganiseren. Voor deze activiteiten wordt.á Oudt.g van 5.000 EUR' gereserveerd' lndien er bijge-

volgmeerdan50rechtmatigeaanvragenzijn,zal'hetbudgetgel.ijkmatigverdeeldwordenover
het aantal aanvragen. Dit a1ies wordt kenbaar gemaakt door een gerichte communicatie in sa-

menwerking met de buurtwerking en de jeugdáienst- De aanvraag voor dergetijke activiteiten

zatgebeurenviadegestandaardiseerdeformu[ierenaangaandespeelstratenenbuurtfeesten.
Het stedeLijk subsidieregtement voor activiteiten op Autovrije zondagwordt jaarLijks herzien'

Bijtagen
I nschri jvi ngs-/aanvraagformu[ier

Besl.uit: met algemene stemmen (38)

Enig artikel'
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