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SUBSIDIEREGLEMENT WIJKVERENIGINGEN 2019

De raad,

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 22 februari 2018 houdende goedkeuring van het 
subsidiereglement wijkverenigingen 2018;

Gelet op de wenselijkheid om dit te hernemen voor 2019; 

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit:  met 28 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, 
Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels 
Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Lieven De Smet, Véronique D'Exelle stemmen ja.

Enig artikel

Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement wijkverenigingen voor het jaar 2019:

1) DOELSTELLINGEN

Met dit reglement wordt getracht om de volgende 5 doelstellingen te realiseren:

- bevorderen van verbondenheid tussen wijkbewoners

Wijkverenigingen spelen een belangrijke rol ter versterking van het sociaal netwerk tussen 
buurtbewoners. Met dit reglement worden wijkverenigingen hierin ondersteund. De basissubsidie 
garandeert dat de wijkverenigingen een gepaste communicatie kunnen onderhouden met de bewoners. 
Daarnaast zorgt een activiteitensubsidie ervoor dat aangename en nuttige activiteiten makkelijker 
georganiseerd kunnen worden om zo concreet te werken aan samenlevingsopbouw.
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 - verhoging representativiteit en slagkracht wijkverenigingen

Een wijkvereniging heeft als een van de belangrijkste opdrachten om namens de wijkbewoners 
problemen aan te kaarten en met het gemeentebestuur overleg te plegen over mogelijke oplossingen. 
Daarbij is het vanzelfsprekend belangrijk dat het wijkbestuur echt voeling heeft met de medebewoners 
zodat het wijkbestuur beschouwd kan worden als een ‘gevolmachtigde wijkafvaardiging’. Door te 
werken met een aantal straatafgevaardigden per wijkvereniging (verspreid over de wijk), wordt de 
representativiteit verhoogd. Zo krijgen de wijkverenigingen extra slagkracht in hun contacten met het 
gemeentebestuur en kan het bestuur van de wijkvereniging haar rol spelen als bevoorrechte 
gesprekspartner bij alle vormen van inspraak die het gemeentebestuur organiseert in de betrokken 
wijk.

- extra dynamisering bestaande wijkverenigingen

Zoals alle vormen van verenigingsleven, hebben ook wijkverenigingen het soms moeilijk om nieuwe 
bestuursleden en medewerkers te vinden die voor opvolging en continuïteit kunnen zorgen. Door te 
werken met een jaarlijkse hernieuwing van de erkenning als wijkvereniging (met bevestiging van de 
straatafgevaardigden en het bestuur), is er een blijvende oproep tot versterking. Door de noodzaak in te 
bouwen om het voorziene aantal straatafgevaardigden te behouden, wordt automatisch de vraag 
levendig gehouden om vervangers aan te trekken en warm te maken om de taak over te nemen van 
vertrekkende straatafgevaardigden.

- duidelijke structuur bieden aan opstartende wijkverenigingen

Het stimuleren van inwoners tot de oprichting van wijkverenigingen waar er nog geen zijn, is op zich 
een evidente doelstelling. Anderzijds zitten kandidaat-starters met vragen en moet getracht worden om 
de drempelvrees weg te nemen. Door een aantal basisregels op te stellen die voor alle 
wijkverenigingen gelden en door het aanbieden van een eenvoudige procedure met één formulier, 
wordt getracht om kandidaat-starters een duidelijk antwoord te bieden, waarbij ze zich van meet af aan 
kunnen richten op een doorzichtig regelgevend kader.

- respecteren eigenheid wijkverenigingen

Wijkverenigingen moeten een onafhankelijke rol kunnen spelen ten voordele van hun wijkbewoners 
en dit zonder (partij)politieke invloed. Tevens willen we uiteraard rekening houden met de eigenheid 
van elke wijk. Er wordt getracht dit te bereiken door het voorzien in een beperkt aantal, maar 
duidelijke basisregels, die voldoende vrijheid moeten laten aan de heterogene wijkverenigingen om 
hun eigen werking vorm te geven.

2) ERKENNING

Art. 1.- Om door het gemeentebestuur erkend te worden en te blijven moet de wijkvereniging jaarlijks 
een engagementsverklaring indienen waaruit blijkt dat ze:

1.1. open staat voor alle ideologische strekkingen en politiek neutraal handelt

1.2. het algemeen welzijn van de wijk en de kwaliteit van het wonen in de meest ruime zin van het 
woord wil bevorderen

1.3. overleg, samenwerking en goed nabuurschap onder de inwoners aanmoedigt en verwezenlijkt

1.4. zich op meer dan één actiepunt toelegt

1.5. alle bewoners van de wijk vertegenwoordigt, zonder hen hiervoor te verplichten een bijdrage 
te betalen, en tot doel heeft om namens hen als gesprekspartner met het gemeentebestuur op te 
treden.

Art. 2.- Naast bovenstaande erkenningsvoorwaarden wordt van de wijkvereniging verwacht dat ze:

2.1. minstens twee activiteiten per jaar organiseert (waaronder één algemene vergadering) waarop 
alle inwoners van de wijk worden uitgenodigd

2.2. een afgevaardigde stuurt naar de wijkvoorzittersvergaderingen
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2.3. de gemeentelijke informatie op een correcte manier doorgeeft aan de wijkbewoners.

Art. 3.- Elke wijkvereniging bepaalt vrij de omvang van haar werkingsgebied dat minstens uit 3 aan 
elkaar grenzende straten bestaat.

Art. 4.- De werking van elke wijkvereniging wordt gedragen door straatafgevaardigden en een 
wijkbestuur:

4.1. als straatafgevaardigden komen alle wijkbewoners in aanmerking die op de één of andere 
wijze een bijdrage leveren aan de wijkvereniging (bv. bestuursleden, afgevaardigden namens de 
wijk in gemeentelijke adviesraden, medewerkers bij activiteiten, enz. …)

4.2. daarnaast voorziet elke wijkvereniging in een bestuur, waarvan de bestuursleden onderling de 
functies verdelen die zij nodig achten. In elk geval benoemt elk wijkbestuur minstens een 
voorzitter en een penningmeester, die niet op eenzelfde adres wonen

4.3. politieke mandatarissen kunnen niet als voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of 
penningmeester in een wijkbestuur fungeren.

Art. 5.- Elke wijkvereniging moet voorzien in een aantal straatafgevaardigden volgens de volgende 
vertegenwoordigingsregels:

5.1. het bestuur van een wijk met minder dan 400 inwoners dient minstens 4 straatafgevaardigden 
te hebben, afkomstig uit minstens 3 verschillende straten

5.2. het bestuur van een wijk met 401 tot 800 inwoners dient minstens 6 straatafgevaardigden te 
hebben, afkomstig uit minstens 3 verschillende straten

5.3. het bestuur van een wijk met 801 tot 1.600 inwoners dient minstens 12 straatafgevaardigden te 
hebben, afkomstig uit minstens 6 verschillende straten

5.4. het bestuur van een wijk met 1.601 tot 3.200 inwoners dient minstens 14 straatafgevaardigden 
te hebben, afkomstig uit minstens 10 verschillende straten

5.5. het bestuur van een wijk met meer dan 3.200 inwoners dient minstens 18 straatafgevaardigden 
te hebben, afkomstig uit minstens 14 verschillende straten.

Een wijkvereniging die op het moment van de jaarlijks te hernieuwen erkenningsaanvraag, (met name 
uiterlijk 31 januari) niet beantwoordt aan deze vertegenwoordigingsregels, krijgt nog tot 30 april de 
kans om zich hiermee in regel te stellen.

Het inwonersaantal per straat en per wijk wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeentelijke 
bevolkingsdienst op basis van de door de wijken ingediende gebiedsomschrijving.

Art. 6.- De jaarlijkse algemene vergadering bevestigt de straatafgevaardigden en het wijkbestuur voor 
één jaar. De uitnodiging voor deze algemene vergadering vermeldt de kandidaat-straatafgevaardigden 
en het kandidaat-wijkbestuur, evenals een open oproep naar eventuele nieuwe kandidaten.

Art. 7.- De erkenning van de wijkverenigingen dient jaarlijks hernieuwd te worden. Hiertoe dient 
iedere wijkvereniging het volgende mee te delen:

7.1. de engagementsverklaring vermeld onder art. 1, ondertekend door de voorzitter en de 
penningmeester

7.2. een precieze opsomming van de straten die binnen haar werkingsgebied liggen

7.3. de adresgegevens van de straatafgevaardigden en van de bestuursleden

7.4. het correspondentieadres van de wijkvereniging

7.5. een korte neerslag, opgave van het aantal aanwezigen en een kopie van de uitnodiging van 
minstens één algemene vergadering die werd georganiseerd in het jaar voorafgaand aan de 
erkenningsaanvraag.

Art. 8.- Een nieuw startende wijkvereniging kan op elk ogenblik een erkenningsaanvraag indienen. 
Zodra deze wijkvereniging wordt erkend door het college van burgemeester en schepenen, ontvangt 
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deze als startpremie de forfaitaire som van 100,00 euro, ter dekking van haar opstartkosten voor dat 
lopende eerste kalenderjaar.

3) SUBSIDIËRING 

Art. 9.- Principe

Het college van burgemeester en schepenen geeft jaarlijks en binnen de beschikbare budgettaire ruimte 
een subsidie aan wijkverenigingen die voldoen aan de erkenningsregels vermeld in artikels 1 tot 7. De 
subsidie is gebaseerd op de werking en de activiteiten van het voorbije kalenderjaar.

Art. 10.- Basissubsidie

Elke erkende wijkvereniging waarvan de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt 0,30 euro per 
inwoner van haar wijk, met een minimum van 250,00 euro en een maximum van 1.000,00 euro.

Art. 11.- Activiteitensubsidie

Naast deze subsidie per inwoner, kan elke wijkvereniging jaarlijks minimum 2 en maximum 8 
activiteiten ter subsidiëring aanbrengen. Een BIN (Buurtinformatienetwerk) kan niet ter subsidiëring 
worden ingediend aangezien het gemeentebestuur reeds de gesprekskosten voor alle BIN’s betaalt.

Voor elke activiteit die weerhouden wordt voor subsidiëring wordt 100,00 euro toegekend.

De activiteitensubsidie wordt verhoogd naar 200,00 euro voor een wijkfeest dat over meerdere dagen 
verspreid wordt.

Een wijkvereniging kan slechts één maal per jaar de plaatsing van een bladcontainer als te subsidiëren 
activiteit inbrengen.

De organisatie van een algemene vergadering komt enkel in aanmerking voor subsidiëring indien deze 
gekoppeld wordt aan een andere activiteit, bijv. nieuwjaarsreceptie, ontbijt, …

Art. 12.- Uiterlijk op 31 januari vraagt de wijkvereniging, samen met de aanvraag tot (hernieuwing 
van) haar erkenning, de subsidies voor het voorbije jaar aan. De subsidieaanvraag bevat:

12.1. de namen en adressen van de twee bestuursleden onder wiens verantwoordelijkheid de 
uitbetaling van subsidie kan gebeuren

12.2. het post- of bankrekeningnummer van de wijkvereniging

12.3. een ingevuld aanvraagformulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld en 
waarbij bewijzen (bv. foto’s, rekeningen, uitnodigingen, ...) worden gevoegd van de activiteiten 
waarvoor subsidies worden aangevraagd.

4) ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 13.- De erkennings- en subsidieaanvraag wordt uiterlijk op 31 januari ingediend bij de 
inspraakambtenaar door de invulling van een formulier dat tijdig aan de wijkverenigingen wordt 
overgemaakt.

Art. 14.- De erkennings- en subsidieaanvraag wordt met advies van de inspraakambtenaar voorgelegd 
aan het college van burgemeester en schepenen. De beslissing van het college wordt schriftelijk en 
gemotiveerd overgemaakt aan de wijkvereniging.

Art. 15.- De uitbetaling van de subsidies gebeurt uiterlijk eind mei.

Art. 16.- Het is niet toegelaten om eenzelfde activiteit via verschillende gemeentelijke subsidiekanalen 
ter subsidiëring in te dienen.

Art. 17.- Dit reglement geldt voor het kalenderjaar 2019.
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Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


