Reglement ter stimulering van de wijkfeesten in de
gemeente

gemeenteraad van 17 maart 2008

Artikel 1
Binnen de kredieten voorzien op de gemeentelijke begroting wordt aan de organisatoren van een wijkfeest
op het grondgebied Boortmeerbeek een maximale tussenkomst van 200,00 EUR toegekend wanneer de
organisatie voldoet aan de in dit reglement opgenomen voorwaarden.
1. Een wijkfeest wordt georganiseerd voor de inwoners van een straat of groep van straten erkenbaar als een
wijk en heeft als doel de integratie van de inwoners als buurt te bevorderen. Streefdoel moet zijn
minstens de bewoners van 10 verschillende adressen onder de deelnemers te tellen.Een wijkfeest is in
principe een openlucht-gebeuren dat doorgaat tussen 1 juni en 30 september.
2. Het wijkfeest wordt georganiseerd door de buurtbewoners zelf en niet door een vereniging of organisatie
met commercieel doel.
3. Het wijkfeest wordt georganiseerd op een locatie in de wijk waaraan een subsidie wordt toegekend.
4. De tussenkomst van maximaal 200,00 EUR gebeurt door het ten laste nemen door de gemeente van
facturen die gevolg zijn/zullen zijn van de organisatie van het feest. De organisator moet daartoe
minimaal één maand voor de activiteit een dossier indienen bij het college van burgemeester en
schepenen waarin wordt aangegeven welke bestellingen door het gemeentebestuur kunnen gebeuren.
De facturatie van deze bestellingen gebeurt vervolgens rechtstreeks aan het gemeentebestuur.
5. Er kan slechts één tussenkomst per begrotingsjaar per wijk toegekend worden.
6. De leden van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteontvanger kunnen het wijkfeest
bezoeken om de aanwending van de middelen te controleren.
Artikel 2
De subsidie wordt uitgekeerd in 4 waardebons van 50,00 EUR op te kopen bij de Boortmeerbeekse
handelaars.
Artikel 3
De waardebons hebben een geldigheidsduur van twee maand vanaf uitgiftedatum.
Artikel 4
De nodige fondsen worden voorzien op artikel 763/331 -01 van de gewone begroting.

Reglement ter stimulering van de wijkfeesten in de gemeente goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 maart 2008

