Reglement Buurt –en straatfeesten
Gemeente Pepingen
Artikel 1
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurd begrotingskredieten wordt
onder de hierna vermelde voorwaarden een gemeentelijke toelage verleend
voor feestelijke activiteiten die de sociale contacten binnen een buurt, een
straat, een duidelijk afgebakend gedeelte van een straat of een plein
bevorderen.
Artikel 2
Een buurt bestaat uit een aantal straten/pleinen die geografisch met elkaar
verbonden zijn.
Uitgesloten zijn markten (kerst- en jaarmarkten,...), privé-feesten, activiteiten
met winstoogmerk en activiteiten met een promotioneel karakter.
Deze vorm van toelage is niet cumuleerbaar met enige andere toelagen van de
gemeente Pepingen voor hetzelfde evenement.
Elke initiatiefnemende buurt, straat, duidelijk afgebakend gedeelte van een
straat of plein kan slechts éénmalig een starttoelage en de daarop volgende
jaren, één maal per jaar een waardebon bekomen. De starttoelage en de
waardebons worden dus niet gecumuleerd.
Artikel 3
De initiatiefnemers moeten woonachtig zijn in de betrokken buurt, straat,
duidelijk afgebakend gedeelte van een straat of plein.
Artikel 4
Het ingediende project moet zich richten tot alle inwoners van bedoelde buurt,
straat, duidelijk afgebakend gedeelte van een straat, appartementsblok of plein,
minimaal 10 geregistreerde huisnummers omvatten en plaatsvinden in de
bedoelde straat of buurt.
Artikel 5
Elke aanvraag moet schriftelijk of via e-mail gebeuren en gericht worden aan
cultuurdienst en moet volgende gegevens bevatten:
1. naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van minimum twee
initiatiefnemers (art. 3);
2. plaats en datum en omschrijving van activiteit, beoogde doelgroep (straten);
3. het rekeningnummer waarop de eventuele toelage na de activiteit kan
gestort worden.
Deze aanvraag dient twee maanden vóór het evenement plaatsvindt, bij de
cultuurdienst toe te komen, met uitzondering van kalenderjaar 2008.
In de aanvraag worden verder de volgende elementen vermeld:
- dag(en) en tijdstip van de activiteit;
- plaats van het gebeuren;
- naam en adres verantwoordelijke van de organisatie of correspondent;
- een korte omschrijving van het evenement;

- welke straat wanneer dient afgesloten te worden;
- of er een barbecue gehouden wordt;
- of er een PBE aansluiting nodig is;
- of er dranken geserveerd worden.
- met eventueel de aanvraagformulieren van materiaal (uitleendienst) als
bijlage.
Artikel 6
Het toelagebedrag van de starttoelage wordt vastgesteld op maximum 125
euro en is bedoeld om de organisatiekosten te helpen dragen en het sociale
contact te bevorderen tussen de bewoners. De toelage kan nooit meer dan de
effectieve kosten dekken.
De waardebons hebben een totale waarde van 125 euro en zijn geldig in één
van de plaatselijke handelaars, vermeld op de bon. Indien niet het volledige
bedrag van de bon gebruikt wordt, wordt er geen geld teruggegeven.
Artikel 7
Voor de uitbetaling van de toelagen dienen de organisatoren de nodige
documenten tot staving van de activiteit en de gemaakte kosten binnen te
brengen.
De afrekening dient door de initiatiefnemers ondertekend te worden en ten
laatste 2 maanden na de activiteit in het bezit te zijn van de cultuurdienst. Na
deze termijn vervalt het recht op toelage.
Op uitnodigingen voor het buurt- of straatfeest dient vermeld: 'met de steun
van het gemeentebestuur en de cultuurraad van Pepingen'.
Artikel 8
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering
van dit reglement.

