Dienst vrije tijd – 15.01.2013

Reglement buurt- en straatactiviteiten.
Daar het onze bedoeling is mensen weer terug op straat te brengen, zowel de jongeren
als de ouderen, willen wij de bewonersinitiatieven aanmoedigen, door financiële
ondersteuning te geven, zodat er allerhande activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Artikel 1
Binnen de perken van de jaarlijkse goedgekeurde begrotingskredieten wordt onder de
hierna vermelde voorwaarden een toelage verleend voor activiteiten die de sociale
contacten binnen een straat, een duidelijk afgebakend gedeelte ervan of een plein
bevorderen.
Artikel 2
Dit reglement voorziet een tussenkomst voor activiteiten die georganiseerd worden en
doorgaan in de buurt van de initiatiefnemers in eigen gemeente.
Uitgesloten zijn privé-feesten en activiteiten met winstoogmerk.
Deze vorm van toelage is niet cumuleerbaar met enige andere toelagen van de gemeente
Alken voor hetzelfde evenement.
Elke activiteit georganiseerd door één straat, gedeelte ervan of plein of meerdere straten
samen, kan slechts één keer per kalenderjaar een toelage bekomen
Artikel 3
De initiatiefnemers moeten woonachtig zijn in de betrokken straat of plein.
Artikel 4
Het ingediende project moet zich richten tot alle inwoners van de bedoelde stra(a)t(en),
gedeelte of plein ervan en mogen op geen enkel ogenblik de veiligheid in het gedrang
brengen.
Artikel 5
Elke aanvraag dient schriftelijk gericht te worden aan het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Alken en dient binnengebracht te worden op de dienst
cultuur, Hoogdorpsstraat 38 te 3570 Alken. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op de
dienst cultuur.
De aanvraag dient ten laatste zes weken vóór het evenement plaatsvindt
ingediend te worden, en bevat volgende gegevens:
- Naam, adres en telefoonnummer van minstens twee initiatiefnemers.
- Plaats en datum van de activiteit.
- Omschrijving van de activiteit.
- Deelnameprijs.
- Rekeningnummer waarop deze subsidie kan gestort worden en naam en adres
van de gevolmachtigden.
- Aanvraag voor vrijstelling van gemeentebelasting.
- Aanvraag voor eventueel het ophangen van affiche.
Indien er straatafsluiting (nadar) gevraagd wordt, dient men de volledige aanvraag drie
maanden voor de aanvang van het evenement in te dienen.
Artikel 6
Het toelagebedrag is gelijk aan de effectief bewezen kosten van de activiteit, met een
maximum van 5000fr. (125 €) in het jaar 2001 en 125 €vanaf het jaar 2002 , en dit
ongeacht de duur van de activiteit.
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Artikel 7
De organisator legt de facturen of andere onkostenbewijzen ( kassabonnen) voor aan het
gemeentebestuur, en het factuurbedrag of het onkostenbedrag wordt (tot een maximum
van
5 000 fr. of 125 €) gestort op de rekening van de organisator.
Wanneer er een beroep gedaan wordt op diskjockeys, of andere entertainers moeten ook
deze betaald worden via een officiële factuur om in aanmerking te komen voor subsidie.
De uitbetaling van de toelage zal slechts gebeuren nadat de organisator de nodige
documenten tot staving van de activiteiten (bijv. de uitnodiging, affiche, originele
rekeningen en/of facturen, foto’s enz…) heeft ingediend.
Artikel 8
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
reglement.

