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Artikel 1 – Doel “Netste straat” 

 

 Stad Izegem wil werken aan een nette stad. De stad onderneemt al heel wat om 

het openbaar domein zo netjes mogelijk te houden en zet dagelijks mensen in 

om de straten proper te maken. Maar, zorgen voor een nette stad kunnen we 

niet alleen. Daarom rekenen we op alle inwoners van Izegem. 

 Elk jaar kunnen inwoners van Izegemse straten meedingen naar de titel van 

Netste Straat van Izegem. Het gaat hier niet enkel en alleen om het opruimen 

van zwerfvuil, maar evengoed over het wieden van onkruid, de organisatie van 

een lentepoets, … 

  

Artikel 2 - Voorwaarden 

 De aanvraag dient te gebeuren via het geijkte aanvraagformulier. 

 De aanvraag dient te gebeuren door een groep van mensen die in dezelfde 

straat wonen. 

 De aanvraag omvat: 

o De gegevens van de aanvrager(s).  

 Naam 

 Adres 

 Contactgegevens 

o Motivatie waarom net deze straat de titel van Netste Straat verdient.  

o Omschrijving van wat hiervoor werd ondernomen. 

 Door de inzending van het dossier aanvaardt de aanvrager uitdrukkelijk de be-

palingen en voorwaarden van dit reglement na te leven. 

 Indien het project niet doorgaat of grondig wordt gewijzigd, deelt de aanvrager 

dit onmiddellijk mee aan het stadsbestuur. Het College van Burgemeester en  



Schepenen kan in dat geval beslissen om de premie niet toe te kennen of het 

bedrag ervan te verminderen. 

 Indien blijkt dat de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt 

of indien één of meer voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, 

dan kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om de financi-

ele ondersteuning geheel of gedeeltelijk niet toe te kennen of terug te vorderen. 

 De aanvrager moet op eenvoudig verzoek alle inlichtingen en documenten ver-

strekken die nodig zijn voor een goede beoordeling van het dossier. 

 De dienst VES wordt vóór de actie start, zo snel mogelijk op de hoogte ge-

bracht en krijgt een schriftelijke uitnodiging voor aanwezigheid tijdens de ac-

tie(s). 

 

Artikel 3 – Erkentelijkheid en ondersteuning 

 De winnaar krijgt een straatnaambord van Netste Straat. 

 De winnaar ontvangt een feestcheque ter waarde van 300 euro voor de organi-

satie van een Hart voor je Buurt-initiatief. 

 

Artikel 4  – Overzicht procedure 

 Aanvraag “Netste straat” en dit tussen 15 april en 15 mei van het lopende jaar.  

o Schriftelijke aanvraag gericht aan het College van Burgemeester en 

Schepenen .   OF 

o Aanvraagdocument via VES@izegem.be.   OF 

o Aanvraagdocument op de website van Stad Izegem. 

 Mededeling aan de aanvragers van de beslissing van het College van Burge-

meester en Schepenen binnen de maand na indiening aanvraag.  

 Overhandiging van het straatnaambord “Netste straat” en de feestcheque ter 

waarde van 300 euro. 

 

Artikel 5  – Inwerkingtreding 

 Het reglement “Netste straat” treedt in werking op 1 maart 2017.  

 De werking van het reglement wordt jaarlijks geëvalueerd. 
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