
Hart voor je buurt 
 

INLEIDING 
Het nodige kapitaal is voor het welslagen van uw wijkfeest maar al te dikwijls van onontbeerlijk 

belang. Een eerste belangrijke ruggensteun die het Stadsbestuur u kan bieden bestaat dan ook in het 

toekennen van een subsidie voor het organiseren van een buurt- of straatactiviteit. 

 
Een financiële steun 

Deze euro’s worden niet zonder meer op uw rekening gestort. Uiteraard moet uw activiteit aan een 

aantal voorwaarden voldoen. Het feest dat gesubsidieerd wordt, kan van erg uiteenlopende aard 

zijn. Belangrijk is dat er aan cultuurprogrammering gedaan wordt. Of deze programmering dan plaats 

vindt bij een barbecue, een sinterklaasfeest, een kersthappening of een bonte avond, maakt niet uit. 

Voorwaarden zijn dat er cultuurprogrammatie is en dat iedereen van de straat of wijk welkom is. 

 
Om er zeker van te zijn dat alle toekomstige pekkers hetzelfde denken, zijn er duidelijke spelregels. 

Het initiatief moet uitgaan van ‘gewone’ Izegemnaren. Het feestje moet plaatsvinden in Izegem en 

moet toegankelijk zijn voor mensen van de buurt. Alleen uw familie of vrienden uitnodigen voor 

bijvoorbeeld een barbecue behoort dus niet tot de mogelijkheden. 

 
REGLEMENT BUURT- OF STRAATFEESTEN 
Art.1 

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt onder de hierna vermelde 

voorwaarden een subsidie verleend voor culturele activiteiten die de sociale contacten binnen een 

buurt of een duidelijk afgebakend gedeelte ervan bevorderen. 

 
Art.2 

§1 

Dit reglement voorziet een financiële impuls voor kleinschalige straat- of buurtactiviteiten. 

Uitgesloten zijn privéfeesten, familiefeesten, activiteiten met winstoogmerk alsook schoolfeesten en 

feesten met politiek, religieus of filosofisch karakter. 

 
Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met andere toelagen van de stad voor hetzelfde 

evenement. 

 
Elke buurt of gedeelte ervan kan slechts voor één activiteit in aanmerking komen. De toekenning van 

de toelage aan de buurt. belet evenwel niet de toekenning van een afzonderlijke toelage aan één of 

meerdere afgebakende gedeelten van de buurt. 

 
§2 

Het College van Burgemeester en Schepenen zal na de controle van het aanvraagdossier door de 

bevoegde ambtenaar al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de subsidie. Aan de 

aanvrager wordt schriftelijk gemeld of een subsidie kan worden toegekend en wat het bedrag van 



deze subsidie zal zijn. Indien geen subsidie kan worden toegekend, wordt de reden van de afwijzing 

duidelijk meegedeeld. 

 
Art.3 

§1 

De aanvraag gebeurt door 

• particulieren, waarbij er minimum drie initiatiefnemers in de betrokken straat/ buurt 

gedomicilieerd zijn, doch niet op hetzelfde adres en waarvan minstens één persoon 

meerderjarig is. 

• een vereniging die verankerd is in de buurt waarvan zowel de initiële doelstellingen van de 

activiteit als de (toekomstige) structurele werking van de vereniging op de buurt geënt is. 

Dit dient als dusdanig aangetoond te worden bij de aanvraag. 

 
§2 

Het pekkerscomité moet ook de handtekeningen verzamelen van 5 verschillende straat- of 

buurtbewoners die het initiatief een warm hart toe dragen en steunen. 

 
Art.4 

Het ingediende project richt zich tot alle inwoners van de bedoelde buurt of het duidelijk afgebakend 

gedeelte ervan. Er moet dus voldoende publiciteit gemaakt worden. 

 
Art.5 

Elke aanvraag dient te gebeuren via het geijkte kandidaatsformulier en dit via 

https://www.izegem.be/subsidie-wijkfeesten.  

 

Art.6 

De aanvragers verbinden er zich toe de toepasselijke en administratieve voorschriften 

(politietoelatingen, taksen , SABAM, …) te respecteren. 

 
Art.7 

§1 

De subsidie wordt vastgesteld op maximum 400,00 EUR. 

 
§2 

De subsidie is bedoeld om de kosten te helpen dragen van de cultuurprogrammatie en 

basisorganisatiekosten. 

Onder cultuurprogrammatie wordt verstaan: het aanbieden van een programma-onderdeel dat zich 

inhoudelijk situeert binnen het domein van de beeldende kunsten, muziek, dans, toneel, letteren, 

nieuwe media, of een mix van een aantal hogergenoemde disciplines en gepresenteerd wordt in een 

vorm van een podiumgebeuren, evocatie, tentoonstelling, installatie of presentatie 

https://www.izegem.be/subsidie-wijkfeesten


Onder basisorganisatiekosten wordt verstaan: kosten voor de aanmaak van affiches, uitnodigingen, 

versieringen, huur materiaal, … met uitzondering van kosten voor aankoop voedsel, drank, 

geschenken, vervoerskosten en niet consumeerbare goederen (vb. aankoop van tafels, stoelen, 

tenten, parasols,…) 

 
§3 

De subsidie kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken. 

 
§4 

Particuliere personen uit de straat/ buurt kunnen geen onkosten inbrengen voor eigen materiaal dat 

ze voor de activiteit verhuren, ongeacht of ze tot de initiatiefnemers behoren of niet. 

 
§5 

Voor de uitbetaling van de subsidies moeten de organisatoren documenten voorleggen die de 

activiteit kunnen staven zoals uitnodigingen, affiches, rekeningen, contracten, foto’s,… 

 
De rekeningen moeten ten laatste 1 maand na de activiteit worden verstuurd per mail via 

facturen@izegem.be, zoniet vervalt het recht op een subsidie. 

Het bedrag wordt gestort op het door de initiatiefnemers opgegeven rekeningnummer. 

Art.8 

Indien het pekkerscomité de gevraagde voorwaarden in dit reglement niet naleeft , kan de Stad 

Izegem weigeren de vergoeding te betalen of de vergoeding terugvorderen. 

 
Art.9 

De Stad Izegem kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen, fouten, 

schade en dergelijke bij de programmatie en organisatie van straat- of buurtfeesten. 

mailto:facturen@izegem.be

