REGLEMENT:
BUURTCHEQUE
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 18/12/2018

Artikel 1:
Het gemeentebestuur wil door middel van een Buurtcheque van 75 euro de sociale
samenhang en de leefbaarheid in de Londerzeelse wijken en buurten bevorderen.
Artikel 2: Definitie



Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Buurt: een buurt is een gebied (wijk, straat, plein) binnen Londerzeel dat door de
bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren.
Buurtcontactpersoon: Contactpersoon tussen de buurt en het gemeentebestuur. De
Buurtcontactpersoon moet woonachtig zijn in de buurt waar de activiteit
plaatsvindt.

Artikel 3: Activiteiten
De Buurtcheque kan aangevraagd worden voor de organisatie van de volgende activiteiten:





Activiteiten die tot doel hebben de buurtbewoners op een vrijblijvende manier te
verenigen om de sociale cohesie te verbeteren zoals de organisatie van
buurtfeesten, buurtbarbecues, nieuwjaarsreceptie, winterdrink, …
Activiteiten met een sportief karakter zoals de organisatie van een wandeltocht,
fietstocht, yogasessie, …
Activiteiten waar een ontmoeting tussen de autochtone en allochtone bevolking
centraal staat. Dit kan in de vorm zijn van een lezing, een culinaire of muzikale
activiteit waarbij er aandacht is voor multiculturele ontmoeting.
Activiteiten met een vormend karakter die de buurtbewoners rond een bepaald
thema samen brengen zoals de organisatie van een inbraakpreventieavond, een
infoavond over gezondheid, …

De activiteit moet zich richten tot alle bewoners van de betreffende buurt of het
afgebakende gedeelte ervan. De activiteiten mogen dus geen openbaar karakter hebben.
De bovenstaande lijst van activiteiten is niet limitatief. Voorstellen voor andere originele
en creatieve buurt ondersteunende activiteiten kunnen steeds ingediend worden. Het
College van Burgemeester en Schepenen oordeelt over het al dan niet aanvaarden van
deze voorstellen.
Uitgesloten zijn activiteiten georganiseerd door verenigingen, privéfeesten, schoolfeesten,
familiefeesten, verjaardagsfeesten, feesten met politiek, religieus, filosofisch of
commercieel karakter.
Het is toegelaten een bijdrage te vragen aan de buurtbewoners op voorwaarde dat de
opbrengsten enkel gebruikt worden voor de financiering van buurtgerichte activiteiten.
Artikel 4: De aanvraag
De aanvraag van de Buurtcheque dient ten laatste 2 weken voor de activiteit te gebeuren
en dit uiterlijk op 15 december van het lopende jaar.
De aanvraag dient te gebeuren via het formulier ‘aanvraag Buurtcheque’.
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Artikel 5 : Erkenning Buurtcomité
Een erkend buurtcomité is een groep van minimum 4 personen die in dezelfde buurt wonen
en die zich, los van elke filosofische, politieke of religieuze overtuiging en zonder
commercieel winstoogmerk verenigd hebben met het oog op het bevorderen van de sociale
contacten in de buurt.
Een erkenning aanvragen kan via het formulier ‘aanvraag Buurtcheque’.
Artikel 6: Frequentie


Een erkend buurtcomité kan maximaal 2 maal per jaar een Buurtcheque aanvragen.
Voorwaarde is wel dat het gaat om 2 activiteiten die verschillend van aard zijn.
Bijvoorbeeld : Indien je op jaarbasis twee ‘drinks’ organiseert, kan je maar voor 1
hiervan een Buurtcheque aanvragen.



Een niet – erkend buurtcomité kan maximaal 1 maal per jaar een Buurtcheque
aanvragen.

Artikel 7: Na afloop van de activiteit
Na afloop van de activiteit dient het Buurtcomité binnen de twee maanden onderstaande
documenten over te maken aan de gemeentelijke dienst Vrije Tijd.




De uitnodiging voor de buurt
Factuur/rekeningen van de gemaakte kosten en minimaal ten bedrage van de
Buurtcheque
Enkele sfeerfoto’s

Pas na ontvangst van deze documenten zal de uitbetaling van de Buurtcheque gebeuren.
Artikel 8: Ondersteuning door de uitleendienst in de vorm van Buurtpakketten
Het gemeentebestuur biedt aan Londerzeelse Buurtcomités de mogelijkheid om materiaal
te ontlenen in de vorm van een Buurtpakket.
Er wordt een Buurtpakket ter beschikking gesteld met de volgende materialen :
 7 statafels
 1 partytent (afmetingen : 8 x 4 meter)
 Een sport – en spelkoffer
 Een mobiele muziekinstallatie
De aankoop van de Buurtpakketten werd gerealiseerd met de steun van de Koning
Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.
Het buurtpakket kan enkel in zijn totaliteit ontleend worden.
Per activiteit kan je een Buurtpakket ontlenen en dit volgens beschikbaarheid.
Het Buurtpakket wordt gratis geleverd. Voor praktische afspraken omtrent de levering
wordt contact opgenomen met één van de buurtcontactpersonen. Er dient steeds iemand
aanwezig te zijn bij de levering van het buurtpakket.
In geval van breuk, schade, diefstal of verlies dient deze de eerstvolgende werkdag te
worden gemeld aan de uitleendienst.
Bij de vaststelling van om het even welke schade aan het materiaal zal een schadebestek
worden opgemaakt en zal de schade vergoed worden door het Buurtcomité.
Artikel 9: Toekenning
De aanvraag van de Buurtcheque wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
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Artikel 10:
Het reglement treedt in werking op 01 mei 2019
Artikel 11: overgangsmaatregel
Tijdens het eerste jaar van invoering van de Buurtcheque, 2019, wordt onderstaande
overgangsmaatregel voorzien.
Deze overgangsmaatregel heeft betrekking op artikel 6 van dit reglement: Frequentie.
Om te bepalen of een Buurtcomité al dan niet nog recht heeft op een Buurtcheque zal
rekening worden gehouden met het feit of zij in 2019 al een Feestcheque ontvingen.

Kan dit Buurtcomité in 2019 nog een Buurtcheque
aanvragen?
Buurtcomité verkreeg in
2019 al een feestcheque

Erkend Buurtcomité : JA, zij kunnen nog 1 Buurtcheque
aanvragen in 2019
Niet erkend Buurtcomité : NEE, zij hebben reeds een
feestcheque ontvangen.

Buurtcheque verkreeg in
2019 nog geen
feestcheque

Erkend Buurtcomité : JA, zij kunnen nog 2x een
Buurtcheque aanvragen in 2019
Niet erkend Buurtcomité: JA, zij kunnen nog 1x een
Buurtcheque aanvragen in 2019
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