
 

MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Sinds 2003 geeft de stad subsidies voor de organisatie van buurtactiviteiten. Op 19/12/2006 
verlengde de gemeenteraad het betreffende reglement met één jaar, dus voor het dienstjaar 
2007. 

Op 6/3/2007 verlengde de gemeenteraad het reglement met vijf jaar tot 2013. 

Argumentatie 

Doel van de subsidie 

Hoewel mensen in elkaars omgeving wonen, onderhouden zij dikwijls maar weinig contact 
met hun buren. Door het ondersteunen van positieve initiatieven die mensen uit een bepaal-
de buurt samenbrengen, kan deze vervreemding een beetje teruggedrongen worden en ont-
staan er kansen tot nauwer onderling contact. Buurtfeesten kunnen het sociale weefsel ver-
sterken zodat de inwoners zich beter voelen. 

Welke activiteiten subsidiëren 

Met dit subsidiereglement wil het stadsbestuur het organiseren van kleinschalige straatacti-
viteiten stimuleren. Het zijn plaatselijke straatfeesten georganiseerd door en voorbehouden 
voor de mensen die wonen in de betrokken straat of directe omgeving. 

Activiteiten met winstoogmerk, van een reguliere buurtwerking, wijkfeesten of activiteiten 
waarop buitenstaanders eveneens worden toegelaten, vallen niet onder dit subsidieregle-
ment. 

Laagdrempelig 

Of het nu gaat om het afsluiten van de straat, het verkrijgen van de subsidie, het ontlenen en 
leveren van materiaal, het afvalverwerkingplan, het verlenen van de nodige toestemming, de 
afspraken rond geluid, de veiligheid bij een barbecue, … voor alle praktische zaken rond de 
organisatie van een buurtfeest, moeten de organisatoren alleen contact opnemen met de 
dienst sociale zaken die dan verder de aanvraag volledig afhandelt. 

De organisatoren krijgen automatisch de aanvraagformulieren toegestuurd wanneer zij het 
voorbije jaar een straatactiviteit organiseerden. 

BESLUIT 

De gemeenteraad beslist het subsidiereglement straatfeesten tot en met 2019 te verlengen. 

1. Toekenningsvoorwaarden. 

Het stadsbestuur verleent voor de dienstjaren 2014 - 2019 een subsidie voor activiteiten die 
de sociale contacten bevorderen in een stra(a)t(en), in een duidelijk afgebakend gedeelte 
ervan, rond een plein of in de directe woonomgeving. 

A. Wat de activiteit betreft: 
1) Vindt plaats in de straat, gedeelte ervan, plein of directe woonomgeving van de deel-

nemers. 

2) Gaat niet uit van een reguliere buurtwerking of organisatie met een uitstraling die de 
directe straat of buurt overstijgen. 

3) Heeft geen politiek, religieus of filosofisch karakter en geen winstoogmerk. 

B. Alleen de bewoners van de betreffende stra(a)t(en), gedeelte ervan, plein of directe woon-
omgeving, doen mee. Iedereen die daar woont  krijgt de kans om deel te nemen. 

2. Milieu. 

Wordt er afval gemaakt, dan moeten de organisatoren: 

A. Een milieuverantwoordelijke aanstellen die instaat voor de preventie, selectie en recy-
clage van het afval. De organisatoren maken voor aanvang van de activiteit bekend wie 
als milieuverantwoordelijke is aangeduid. 

B. Het aanwezige afval selectief inzamelen. 



 

C. Zoeken naar afvalarme alternatieven. 

Wenst men tijdens de activiteit muziek te maken, dan kan de burgemeester bij een toe-
stemming beperkende maatregelen opleggen. 

3. Aanvraag. 

De organisator moet de aanvraag voor de subsidie indienen bij het schepencollege van 
Herentals.  

De aanvraag bevat volgende gegevens: 

A. Naam en voornaam en contactgegevens van minimum twee initiatiefnemers. 

B. Identiteit milieuverantwoordelijke. 

C. Plaats, datum en duur van de activiteit. 

D. Geografische afbakening en raming van het aantal deelnemers. 

E. Gewenste logistieke ondersteuning. 

De aanvraag moet uiterlijk één maand voor het evenement en voor 1 december van het 
lopende jaar ingediend zijn.  

4. Subsidie. 

De subsidie bedraagt 50 euro per evenement. Per stra(a)t(en), afgebakend gedeelte, plein, 
kan jaarlijks voor slechts één activiteit een subsidie verkregen worden. 

Het schepencollege beslist over de toekenning van de subsidie. 
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