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Aanwezig: Dirk Sioen: Burgemeester; 

Thijs D'Alleine: Voorzitter gemeenteraad; 
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabi-
ne Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen; 
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Ne-
le Dejonghe, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelo-
re Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, 
Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsle-
den; 
Alain Wyffels: Algemeen Directeur  

Afwezig:  
Verontschuldigd:  
  
 

Dossierbeheerder: Fien Boeve 
Nummer punt: 27054 

 

Voorstel reglement gemeentelijke tussenkomst organisatie buurt- en wijkfeesten 

Bevoegdheid 

Naam schepen:Ingrid Vandepitte 
Bevoegd voor: Cultuur  
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Fien Boeve 
 

Wetgeving 

− NVT 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

− Naar aanleiding van de verdere versoepeling van de maatregelen rond COVID-19, werkte het 
bestuur een relanceplan uit. Een onderdeel hiervan is het voorstel tot reglement voor ge-
meentelijke tussenkomst bij de organisatie van een buurt- of wijkfeest. 

− Aan kleine bewonersgroepen die een activiteit willen organiseren met als doelstelling de so-
ciale contacten binnen een straat, wijk, buurt of deelgemeente te versterken, wordt een tus-
senkomst verleend van maximum €100,00.  

− Het reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en gaat in met terug-
werkende kracht vanaf 01 juli 2020.  

 

Financieel 

− Krediet voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 in het jaar 2020. 

− Beleidsitem (omschrijving) 01900 Overig algemeen bestuur, algemene rekening (omschrij-
ving) AR64500000 Maatregelen COVID-19 

− Beleidsdoelstelling 6006 

− Actieplan: 6006001 – Actieplan 1. Klantvriendelijkheid 

− Actie: 6006001004 



o Startkrediet: €100.000 
o Huidig krediet: €100.000 
o Geschatte kostprijs: €20.000  
o Resterend krediet na beslissing: €80.000 

 

Visum 

Visumplicht: Ja 
 

Advies van de dienst en motivatie 

− Positief advies.  
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 23 Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, 
Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joa-
chim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, So-
phie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Anne-
lies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, 
Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, 
Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, Willi-
am Doom 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

Artikel 1  

De gemeenteraad keurt het voorgestelde reglement betreffende de gemeentelijke tus 
senkomst bij de organisatie van buurt- en wijkfeesten goed, waarvan de tekst als volgt  
luidt:  

 
Art. 1§1: Algemene bepalingen 

Vanaf het terug toegestaan wordt door de Nationale Veiligheidsraad en met respect voor 
de opgelegde coronaregels, wordt er een gemeentelijke financiële tussenkomst verleend 
aan kleine bewonersgroepen die een activiteit willen organiseren met als doelstelling de 
sociale contacten binnen een straat, wijk, buurt of deelgemeente te versterken.  

 
Art. 1§2: Voorwaarden 

§1 Dit reglement voorziet een gemeentelijke tussenkomst voor straat-, wijk-, buurt- en 
dorpsactiviteiten. D.w.z.: elke activiteit die zich richt tot alle inwoners van minstens één 
volledige straat of straatgedeelte, die ontmoeting en buurtleven stimuleert.  

 
§2 De activiteit moet kenbaar gemaakt worden aan minimaal alle bewoners van de straat, 
wijk, buurt of deelgemeente.  

 
§3 Volgende activiteiten zijn uitgesloten van dit reglement:  
- Privéfeesten; 

- Familiefeesten; 

- Schoolfeesten;  

- Feesten met een politiek karakter;  

- Feesten van vzw’s, verenigingen of vennootschappen met een ander hoofddoel dan het bevorde-

ren van de sociale contacten. 



§4 De organisatoren kunnen deze gemeentelijke tussenkomst niet cumuleren met andere 
gemeentelijke subsidies of toelagen voor dezelfde activiteit.  

 
§5 Iedere aanvrager kan maximaal 1 keer per kalenderjaar aanspraak maken op een tus-
senkomst uit hoofde van dit reglement. Ook iedere straat kan maximaal 1 keer per kalen-
derjaar aanspraak maken op een tussenkomst in hoofde van dit reglement. 

  
Art. 1§3: Aanvraag 

§1 Elke aanvraag kan schriftelijk of digitaal ingediend worden bij: cultuurdienst Zonnebe-
ke – Berten Pilstraat 5 – 8980 Zonnebeke – cultuur@zonnebeke.be  

 
§2 De aanvraagformulieren zijn te downloaden op de website van de gemeente Zonne-
beke (www.zonnebeke.be/Vrije_Tijd/Cultuur).  

 
§3 De aanvraag moet ten laatste 14 dagen voor de activiteit ingediend worden en bevat 
minstens volgende gegevens: 
- Naam, adres, telefoonnummer en handtekening van minimum 3 initiatiefnemers. Dit moeten 

meerderjarige personen zijn die gedomicilieerd zijn op drie verschillende adressen binnen Groot-

Zonnebeke. Indien de aanvraag meerdere straten omvat, dient per straat minstens één bewoner 

de aanvraag mee te ondertekenen.  

- Plaats, datum en omschrijving van de activiteit 

- Eventueel deelnameprijs 

- Beoogde doelgroep: straat, wijk, buurt, deelgemeente 

- Omschrijving van de kosten die zullen gemaakt worden 

- Opgave van het zichtrekeningnummer waarop de eventuele tussenkomst gestort kan worden. 

Art. 1§4: Tussenkomst 
§1 Het bedrag van de tussenkomst wordt vastgesteld op maximum €100,00. Deze tus-
senkomst is bedoeld om de basisorganisatiekosten, die rechtstreeks verband houden met 
de activiteit, te dekken. De tussenkomst van €100,00 wordt in Zonnebonnen toegekend. 
De bon wordt na goedkeuring van de aanvraag toegekend.  

 
§2 Onder basisorganisatiekosten worden verstaan:  
- Kosten voor aanmaak van eventueel drukwerk (affiches, uitnodigingen) 

- Eventuele huur locatie 

- Decoratie 

- Huur materiaal  

- Verzekeringen 

- Voeding en drank 

- Sabam; …  

§3 De tussenkomst kan nooit meer bedragen dan de effectieve kosten.  
 

§4 De aanvragers verbinden zich ertoe de toepasselijke wettelijke en administratieve 
voorschriften (politievergunningen, taksen, Sabam, etc.) te respecteren.  

 
Art. 1§5: Bewijs en uitbetaling 

De organisatoren moeten de nodige kostenbewijzen kunnen voorleggen. Dit dient te ge-
beuren binnen de twee maanden na de uitvoering van de activiteit. 

 
Art. 1§6: Sancties en betwistingen 

Vastgestelde misbruiken kunnen leiden tot de uitsluiting van de organisatie voor het be-
treffende kalenderjaar. Het gemeentebestuur kan ten onrechte verworven tussenkomsten 
terugvorderen.  

 
Art. 1§7: COVID-19 maatregelen 

mailto:cultuur@zonnebeke.be
http://www.zonnebeke.be/Vrije_Tijd/Cultuur


Bij het organiseren van een buurt-of wijkfeest dienen steeds de maatregelen rond COVID-
19 in acht genomen te worden.  

 
Art. 1§8: Start  

Dit reglement treedt in werking vanaf 01 juli 2020.  
 

Artikel 2 
Het voorgestelde reglement treedt in werking vanaf 01 juli 2020.  
 
Artikel 3 
Een afschrift wordt overgemaakt aan alle diensten binnen het gemeentebestuur Zonne 
beke waarvoor het reglement relevant is (cultuurdienst, uitleendienst, dienst omgeving).  
 
 
 
 

Namens de gemeenteraad, 

Algemeen Directeur  Voorzitter gemeenteraad 
(get) A. Wyffels (get) T. D'Alleine 
 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

Algemeen Directeur  Voorzitter gemeenteraad 

A. Wyffels T. D'Alleine 
 
 


