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Ondersteuning buurtfeesten 
Reglement 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 mei 2017 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 24 mei 2017 

 

1. Doel 

Het gemeentebestuur van Zandhoven erkent het belang van een hecht sociaal 
weefsel in straten, buurten en wijken en wil de bewoners kansen bieden om 
initiatieven te nemen. Dit reglement voorziet in de logistieke en financiële 
ondersteuning van buurtfeesten. 

2. Doelgroep 

Elke bewonersgroep (buurt) die een buurtfeest wilt organiseren komt in aanmerking 
voor ondersteuning. De buurt kan zich beperken tot één of meerdere straten. 
Eenzelfde groepering kan slechts éénmaal per jaar financiële ondersteuning krijgen.  

Privéfeesten en feesten met een winstgevend doel zijn uitgesloten van 
ondersteuning. 

De subsidies kunnen niet gecumuleerd worden met andere gemeentelijke subsidies 
of toelagen voor dezelfde activiteit. 

3. Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning moet het feest voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

• Het moet zich richten tot alle inwoners van de straat, buurt of wijk; het moet 
om minimaal 10 woningen gaan tenzij er in de straat minder dan 10 woningen 
staan, dan moet men de hele straat uitnodigen. 

• De aanvraag moet gebeuren door minstens twee initiatiefnemers; dit moeten 
volwassen personen zijn die gedomicilieerd zijn op verschillende adressen 
binnen het afgebakend gebied. Indien de aanvraag meerdere straten omvat, 
dient per straat minstens één bewoner de aanvraag mee te ondertekenen. 

• Het buurtfeest vindt plaats op het grondgebied van Zandhoven. 

4. Aanvraagprocedure 

Het aanvraagformulier moet volledig en correct worden ingevuld en minimaal 1 

maand voor de activiteit binnengebracht worden op de dienst Secretariaat van de 
gemeente Zandhoven. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de 
ondersteuning en deelt de beslissing binnen de 20 dagen schriftelijk mee aan de 
initiatiefnemers. 

5. Ondersteuning 

Goedgekeurde aanvragen krijgen: 
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• cadeaucheques ter waarde van 125 euro 
•  logistieke ondersteuning  

– receptietafels 
– nadar (afsluiten straat) + dagslapers  
– vuilzakken (3 witte + 3 pmd)   

• volksspelen  
• reuzengezelschapsspelen 

6. Controle - uitsluiting 

Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om alle onderzoek in te 
stellen of te laten instellen om controle uit te oefenen op de activiteiten waarvoor de 
subsidie is toegekend. 

Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot 
terugvordering van de gehele of een deel van de toegekende som. 

Indien het initiatief gewijzigd wordt of niet kan doorgaan, deelt de organisator dit 
onmiddellijk mee aan de dienst Secretariaat van de gemeente. 


