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Zitting van 31 januari 2012
Tegenwoordig : Michel Valkeniers,voorzitter
Stefaan Platteau, burgemeester
Jef Vanderoost, Carine Walravens, Rita Dedobbeleer, Luc Deleu, Lies Vereecke, Willy
Segers, schepenen
Jeanne Donvil-De Smedt, Jef Valkeniers, Guy Pardon, Jan Margot, Elke Zelderloo, Julien
Sergoigne, Michel Dandoy, Karel De Ridder, Georges De Vliegher, Jurgen Ceder, Danny
Smagghe, Bruno Steenput, Reindert De Schryver, Linsay Schoukens, Jos Crabbe, Linda
Janssens, Gerda Veldeman, Joëlle Van Duijfhuijs, Nathalie Staquet, Stijn Quaghebeur,
Joris Pison, Jacqueline Huygens, raadsleden
Marianne Vanden Houte, secretaris
DE GEMEENTERAAD,
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2006 houdende goedkeuring
van het reglement voor het toekennen van een subsidie naar aanleiding van een
buurtfeest;
Overwegende dat in dit reglement een subsidie van € 125 werd voorzien voor
buurtcomités die aan de gestelde vereisten voldoen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 12 december 2011
besliste dat het bedrag de subsidies die door de gemeente worden toegekend voor
de organisatie van een buurtfeest zou terug gebracht worden tot € 110
BESLUIT: met 21 ja-stemmen ( Michel Valkeniers, Stefaan Platteau, Jef Vanderoost,
Rita Dedobbeleer, Luc Deleu, Lies Vereecke, Willy Segers, Jeanne Donvil-De Smedt,
Jef Valkeniers, Jan Margot, Elke Zelderloo, Julien Sergoigne, Georges De Vliegher,
Jurgen Ceder, Danny Smagghe, Bruno Steenput, Reindert De Schryver, Linsay
Schoukens, Jos Crabbe, Linda Janssens, Stijn Quaghebeur ) bij 8 onthoudingen ( Guy
Pardon, Michel Dandoy, Gerda Veldeman, Joëlle Van Duijfhuijs, Nathalie Staquet,
Joris Pison, Karel De Ridder, Jacqueline Huygens, de fractie Groen!-sp.a-spirit omdat
beknibbelen op deze subsidie, die de verzuring tegengaat, financieel niet de moeite
waard is )
ENIG ARTIKEL.- Het reglement voor het toekennen van een subsidie naar aanleiding
van een buurtfeest wordt als volgt aangepast:
Artikel 1
Binnen de beperkingen van de kredieten, voorzien in het gemeentelijke budget, en onder de
voorwaarden hierna bepaald, kan door het college van burgemeester en schepenen een
subsidie van € 110 toegekend worden aan buurtcomités die een buurtfeest inrichten.
Artikel 2
Om als “buurtfeest” erkend te worden moeten minstens 10 gezinnen uit de buurt aan het
feest deelnemen.
Teneinde dit te bewijzen zal er bij de aanvraag een lijst gevoegd worden van de personen die
wensen deel te nemen, met vermelding van hun naam en adres.

Artikel 3
Er kan slechts eenmaal per jaar een subsidie toegekend worden aan hetzelfde buurtcomité en
deze subsidie kan niet gecumuleerd worden met een subsidie van andere overheden.
Artikel 4
De aanvraag moet ingediend en ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van
het buurtcomité of door twee verantwoordelijken.
Artikel 5
De aanvraag vermeldt tevens het rekeningnummer waarop de storting kan gebeuren en de
naam van de persoon op wiens naam de rekening werd geopend.
Artikel 6
Bij de aanvraag moet een kopie gevoegd worden van de uitnodiging op het feest, waaruit
blijkt dat alle buurtbewoners worden uitgenodigd.
Artikel 7
Bij de aanvraag moet een bewijs gevoegd worden waaruit blijkt waarvoor de subsidie wordt
besteed.
Artikel 8
Bij de organisatie van het buurtfeest moet het Nederlandstalig karakter van de gemeente
gerespecteerd worden.
Artikel 9
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden meegedeeld, of dat de subsidie niet werd gebruikt
waarvoor ze bedoeld is, zal deze niet worden uitbetaald of teruggevorderd worden indien ze
reeds betaald is.
Artikel 10
Elke mogelijke betwisting omtrent de toepassing van het reglement wordt beslist door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 11
Aan deze buurtfeesten mag geen politiek karakter verleend worden.
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