Reglement inzake betoelaging van buurt- en straatfeesten
Enig artikel
De gemeenteraad heft het reglement inzake betoelaging van buurt- en straatfeesten op en stelt het
reglement als volgt opnieuw vast:
Artikel 1
Dit reglement regelt de betoelaging van buurt- of straatfeesten die worden georganiseerd door
particulieren.
Artikel 2
Ieder initiatief kan een aanvraag indienen om een betoelaging te bekomen. Het buurt- of
straatfeest moet openstaan voor de hele buurt of straat waarvoor het feest georganiseerd wordt. De
initiatiefnemer moet dit aantonen door middel van uitnodigingen, affichage, affiches of dergelijke.
Artikel 3
De initiatiefnemer moet, om in aanmerking te komen voor betoelaging, een aanvraag indienen bij
het gemeentebestuur (via de informatiedienst) voor 1 juni van het desbetreffende kalenderjaar. De
informatiedienst kan de initiatiefnemer onmiddellijk bijstaan om de organisatie van het buurt- of
straatfeest te ondersteunen door bijvoorbeeld informatie te geven over vergunningen, huren van
tenten, uitleen feestmateriaal, animatie en dergelijke. Elke aanvraag moet volgende gegevens
vermelden:
 gegevens aanvrager
 gegevens over welke straat of straten het gaat
 datum en uur van het feest
 overzicht van het programma van het feest
 geschat publieksbereik.
Artikel 4
Binnen de perken van de beschikbare kredieten die zijn vermeld in het overzicht van de te
verstrekken subsidies per beleidsveld (zie toelichting bij het budget) kent de gemeente Bredene
jaarlijks een maximale subsidie van 250 EUR per initiatief toe na voorlegging van een of meerdere
bewijsstukken die aantonen dat:
1) het buurt- of straatfeest daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De initiatiefnemer bezorgt
hiertoe sowieso vooraf een uitnodiging voor het straat- of buurtfeest aan het gemeentebestuur,
dit geadresseerd aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1, 8450
Bredene. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om eventueel aanvullende
bewijsstukken op te vragen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist autonoom over de toewijzing van de toelagen.
Het college van burgemeester en schepenen kan met name, maar niet uitsluitend, beslissen om een
kleinere toelage toe te kennen in evenredigheid met het effectief publieksbereik of de effectieve
organisatiekosten.
Artikel 5
Deze betoelaging is cumuleerbaar met andere soortgelijke betoelagingen van andere overheden of
instanties.

