Reglement ter ondersteuning van wijkevenementen
Datum goedkeuring gemeenteraad: 25 juni 2020
Datum van publicatie: 22 juli 2020

Artikel 1 - Algemeen
Onder de hierna vermelde voorwaarden wordt een gemeentelijke toelage verleend voor activiteiten
die de sociale contacten binnen een wijk, buurt of straat bevorderen.

Artikel 2 - Voorwaarden
2.1. Het hoofddoel van de activiteit is het versterken van de sociale contacten in de betreffende wijk,
buurt of straat. Activiteiten met een politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter komen niet
in aanmerking.
2.2. De initiatiefnemers wonen in de betrokken wijk, buurt of straat.
2.3. Het ingediende project richt zich tot alle inwoners van de bedoelde wijk, buurt of straat.
2.4. De initiatiefnemers verbinden zich er toe de wettelijke bepalingen (politie-verordeningen, Sabam,
… ) te respecteren en zijn hiervoor verantwoordelijk. De gemeente behoudt zich het recht toezicht uit
te oefenen op de activiteit.

Artikel 3 - Aanvragen
3.1. Elke aanvraag gebeurt via de gemeentelijke website
www.wemmel.be/nl/evenementenorganiseren. De dienst Vrije tijd en Welzijn behandelt de aanvragen
en laat schriftelijk weten of de aanvraag aanvaard wordt.
3.2. De aanvraag wordt ten laatste 6 weken voor het evenement ingediend.

Artikel 4 - Toelage
4.1. Het toelagebedrag wordt vastgesteld op € 100 en is bedoeld om de basisorganisatiekosten te
helpen dragen.
4.2. De toelage wordt uitbetaald na goedkeuring van de aanvraag en binnen de perken van het
goedgekeurde budget.
4.3. De toelage is niet cumuleerbaar met enige andere toelage van de gemeente Wemmel voor
hetzelfde evenement. Elke wijk, buurt of straat kan slechts één keer per kalenderjaar een toelage
bekomen.

Artikel 5 - Inbreuken
Ingeval van een opzettelijke foutieve aanvraag, misleidende informatie of bij het niet naleven van dit
reglement kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de aanvrager uit te sluiten
voor verdere ondersteuning.

Artikel 6 - Inwerkingtreding reglement
Het reglement ter ondersteuning van wijkevenementen treedt in werking op 1 juli 2020.
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