PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Arrondissement LEUVEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD
zitting van 21 maart 2006

LANDEN
4-Provinciënstad

Tegenwoordig: HH. Pierre Cartuyvels, burgemeester-voorzitter;
Serge Schreurs, Didier Reynaerts, René Leroy, Johan Cans, Kris Colsoul, schepenen;
Henri Lintermans, Georges Humblet, Nicole L’homme, Jean Paul Volont, Didier L’homme,
Yvette Mues, Jean Vanrijkel, Gerda Monette, Gino Debroux, Magda Brouckmans, Patrick
Roosen, Georges Moreau, Linda Herbots, Anita Uyttebroek, Rik Gysemberg, Mark
Keppens, Yves Simons, raadsleden;
en Renaat Kamers, secretaris.
PUNT 2 - FINANCIEN – SUBSIDIEREGLEMENT VOOR WIJKFEESTEN
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid op het artikel 252;
Overwegende dat het stadsbestuur een kwaliteitsvolle samenleving wil stimuleren;
Overwegende dat ieder jaar opnieuw aanvragen binnenkomen om wijkfeesten te organiseren;
Overwegende dat de ondersteuning van dergelijke organisaties het buurtleven opwaarderen en de ontmoeting stimuleren;
Overwegende dat door een gemeentelijk reglement alle initiatieven gelijk kunnen worden
behandeld;
Gelet op het voorstel van de dienst Financiën;
Overwegende dat raadslid Mark Keppens zich afvraagt of de feestcheque van maximaal
200,60 EUR die de initiatiefnemers voor buurtfeesten voor een straat, wijk of (deel)dorp in
het kader van de 11-daagse Vlaanderen Feest! ontvangen, combineerbaar is met deze
gemeentelijke toelage voor wijkfeesten;
Gehoord ditzelfde raadslid dat stelt dat deze toelage een extra stimulans kan betekenen
voor het organiseren van buurtfeesten tussen 01 en 11 juli;
Gehoord schepen Didier Reynaerts die stelt dat de aanvragers slechts subsidies kunnen
ontvangen in het kader van dit reglement indien ze voor hun activiteit geen andere gemeentelijke subsidie ontvangen (artikel 5);
Gehoord de voornoemde schepen die zal laten onderzoeken of de subsidie vanuit het
secretariaat van Vlaanderen Feest! kan gecombineerd worden met de gemeentelijke toelage;
Gehoord de burgemeester die nog meegeeft dat de bepalingen van het nieuwe reglement
zullen worden gecommuniceerd naar de burgers toe onder meer via de website en de
infogids;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Na beraadslaging,
BESLUIT: met algemeenheid van stemmen:
Artikel 1. Met ingang vanaf heden wordt het subsidiereglement voor wijkfeesten als volgt
vastgesteld:
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR W IJKFEESTEN
Artikel 1. Het stadsbestuur voorziet de mogelijkheid tot subsidiëring van straat-, buurt- en wijkfeesten. Het erkent het belang van een algemene leefbaarheid en erkent het wijkfeest als maatschappelijk instrument voor buurtintegratie. Het wil door deze initiatieven te steunen actief meewerken
aan lokale gemeenschapsvorming en wenst alle initiatieven gelijk te behandelen.
De subsidie wordt toegekend binnen de perken van de daartoe op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.
Artikel 2. Onder straatfeesten wordt verstaan de activiteiten die het buurtleven opwaarderen en
ontmoeting stimuleren. Elk straat-, buurt-, wijkcomité of -initiatief dat als doel heeft de buurt meer
leefbaar te maken en de sociale contacten te bevorderen door de organisatie van een straat- buurtof wijkfeest kan in aanmerking komen voor een subsidie.
Worden uitgesloten van dit reglement:
o privé-feesten, familiefeesten, schoolfeesten en buurtkermissen;
o feesten bestemd voor de eigen aangesloten leden;
o feesten met een politiek, religieus en filosofisch karakter;
o feesten met een louter winstgevend doel.

Artikel 3. Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie moet aan de volgende voorwaarden
worden voldaan:
o de initiatiefnemers moeten woonachtig zijn in de betrokken straat, plein, wijk of buurt;
o het feest moet aangevraagd én georganiseerd worden door de buurtbewoners zelf;
o het ingediende project moet zich uitdrukkelijk richten tot alle bewoners van de betrokken
straat, plein, wijk of buurt. De uitnodiging tot het feest mag zich enkel richten tot de bewoners van een straat (met zijstraten) of een welbepaalde wijk of buurt;
o het minimum aantal deelnemers wordt vastgesteld op 25.
o de inrichters moeten zelf instaan voor het verkrijgen van alle mogelijke verplichtingen zoals
tapvergunning, SABAM en Billijke Vergoeding voor zover van toepassing.
Artikel 4. Elke aanvraag moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen,
Stationsstraat 29 te 3400 Landen, minstens twee maanden voor de desbetreffende activiteit, via
een hiervoor bestemd aanvraagformulier. De aanvraag moet minstens de volgende gegevens bevatten:
o het adres van twee initiatiefnemers die woonachtig zijn in de betrokken straat,
plein, wijk of buurt;
o de plaats, datum en omschrijving van de activiteit;
o de manier van bekendmaking;
o de eventuele deelnameprijs;
o de beoogde doelgroep (buurt of duidelijk afgebakend gedeelte van een buurt);
o de aanvraag moet eveneens vermelden of er elektronisch versterkte muziek zal
gedraaid worden (in het kader van de milieuwetgeving).
Artikel 5. De aanvragers kunnen slechts subsidies ontvangen in het kader van dit reglement indien
ze voor hun activiteit geen andere gemeentelijke subsidie ontvangen.
Artikel 6. Elke straat, plein, wijk of buurt kan slechts één keer per jaar een subsidie aanvragen in
het kader van dit reglement.
Artikel 7. Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 125,00 EUR.
Artikel 8. Indien het initiatief gewijzigd wordt of niet zal doorgaan, deelt de organisator dit onverwijld
mee aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9. De uitbetaling van de toelage kan slechts gebeuren nadat het feest effectief heeft plaatsgevonden en na voorlegging van de volgende documenten:
o melding van het totaal aantal deelnemers en/of bezoekers.
o minstens één sfeerfoto van de activiteit.
Artikel 10. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van sommige toelagen, is de aanvrager in ieder geval gehouden om de subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd toegekend.

Art. 2. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de praktische uitvoering van dit besluit.
Voor eensluidend afschrift:
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