
Gemeentelijk subsidiereglement voor straat-, buurt- en wijkfeesten – DJ. 2020-2025 

 

Artikel 1: algemene bepalingen 

Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt onder de hierna 
vermelde voorwaarden een gemeentelijke subsidie verleend voor de organisatie van 
activiteiten die tot doel hebben de sociale contacten binnen een straat, buurt, wijk of een 
duidelijk afgebakend gedeelte ervan te bevorderen. 

De premie kan na aanvraag toegekend worden vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. 

 

Artikel 2: doelgroep 

Elk straat, buurt- of wijkcomité of elke bewonersgroep  die als hoofddoel heeft de sociale contacten 
in de buurt te bevorderen door de organisatie van een straat-, buurt- of wijkfeest, kan 

beroep doen op dit subsidiereglement. 

 

Artikel 3: voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van deze subsidie moet de aanvrager voldoen aan 
volgende voorwaarden: 

§1 Onder een straat-, buurt- en wijkfeest wordt in dit reglement verstaan: elke activiteit die 
het buurtleven opwaardeert en ontmoeting tussen niet-bloed- of niet-aanverwanten 
stimuleert binnen een geografisch omschreven beperkt deel van het grondgebied van de 
gemeente Koksijde (één of meerdere straten, pleinen van Koksijde). Uitgesloten zijn: 
privéfeesten, familiefeesten, feesten van vzw’s, horecazaken, vennootschappen of 
verenigingen met een ander hoofddoel dan het bevorderen van de sociale contacten binnen 

een geografisch omschreven buurt in Koksijde, activiteiten met winstoogmerk, 
schoolfeesten en feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter. 

§2 Het straat-, buurt of wijkfeest richt zich tot alle inwoners van minstens één volledige straat 
of aaneengesloten straatgedeelte met minimum 10 geografisch gegroepeerde en 

geregistreerde huisnummers en maximum vijf volledige en aaneengesloten straten of 
straatgedeelten. Een afwijking is mogelijk mits het wijkgebonden karakter kan aangetoond 
worden. 

§3 Het straat-, buurt- of wijkfeest vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Koksijde 

en meer bepaald in de straat/buurt/wijk van de aanvrager. 

§4 De initiatiefnemers hebben hun hoofdverblijf (volgens het bevolkingsregister op het 
moment van de aanvraag/buurtfeest) in de betrokken straat, buurt, wijk of een afgebakend 
gedeelte ervan. 

§5         Het straat-, buurt- of wijkfeest heeft een privaat karakter, zonder commerciële doeleinden 
en is specifiek gericht naar de bewoners. 

 

Artikel 4: aanvraag 

§1 Elke aanvraag gebeurt op de daartoe bestemde aanvraagformulieren. Deze formulieren zijn 

te verkrijgen bij Gemeentebestuur Koksijde,  Dienst Veiligheid en Preventie,  p/a Zeelaan 
303 te 8670 Koksijde of via de website www.koksijde.be. 

§2 De aanvraag moet ten laatste 8 weken voor de activiteit ingediend worden en bevat 
minstens volgende gegevens: 

 Contactgegevens (telefoonnummer, GSM en adres) en handtekening van minstens twee 

initiatiefnemers. Dit moeten volwassen personen zijn, gedomicilieerd op verschillende 
adressen binnen de opgegeven geografische omschrijving van het gebied op het 
grondgebied van de gemeente Koksijde, waar het straat-, buurt- of wijkfeest zal 
plaatsvinden. 

 Plaats, datum en omschrijving van de activiteit, eventuele deelnameprijs en beoogde 
doelgroep (straat, buurt, wijk of duidelijk afgebakend gedeelte ervan). 

 Een raming van kosten en opbrengsten 

§4 De aanvraag wordt gericht aan Gemeentebestuur Koksijde, Dienst Veiligheid en Preventie,  
p/a Zeelaan 303, 8670 Koksijde. 



§5 De aanvragen worden behandeld in volgorde van indienen, zoals blijkt uit de stempel van 

inschrijving van de aanvraag op de dienst secretarie op het gemeentehuis van Koksijde. 

Binnen het beschikbare budget wordt voor elke aangevraagde subsidie, waarvan de 
aanvraag geldig wordt bevonden, een vastlegging gedaan. Aanvragen ingediend nadat er 
geen beschikbaar saldo meer is op het budget, worden geweigerd. 

§6 Indien de activiteit gewijzigd wordt of niet kan doorgaan, deelt de organisator dit 
onmiddellijk mee aan de Dienst Veiligheid en Preventie. 

§7 Het college van burgemeester en schepenen verleent na controle van het verslagformulier 
en een positief advies door de Dienst Veiligheid en Preventie zijn goedkeuring tot 
subsidiëring van het straat-, buurt- of wijkfeest. 

 

Artikel 5: subsidie 

§1 Het subsidiebedrag bedraagt 250 euro. 

§2 Het subsidiebedrag wordt na het straat-, buurt- of wijkfeest gestort op de rekening van de 

organisator na indienen van het verslagformulier ten laatste 8 weken na de activiteit. 

§3 De subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere toekenbare subsidies of toelagen 
voor dezelfde activiteit. Indien bij meerdere instanties/overheden een subsidie/toelage 

bekomen wordt voor hetzelfde initiatief, mogen de verantwoordingsstukken slechts bij één 
subsidiërende instantie ingebracht worden. 

§4 Elke straat, wijk of buurt kan slechts één keer per kalenderjaar een subsidie via dit 
reglement verkrijgen. Het feest vindt plaats binnen het jaar volgend op de goedkeuring van 
de subsidieaanvraag. 

§5 De aanvragers verbinden er zich toe de toepasselijke, wettelijke en administratieve 
voorschriften te respecteren (politievergunningen, taksen, SABAM, billijke vergoedingen, 
verzekeringen, e.a.) en de nodige vergunningen aan te vragen indien van toepassing.  

Het gemeentebestuur draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij de organisatie van de 

activiteit(en) en kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden. 

 

Artikel 6: promotie 

§1 Er wordt voldoende promotie gemaakt voor de activiteit: ten minste iedere inwoner (eerste 
of tweede verblijver) van het afgebakend gebied moet welkom zijn op de activiteit en er 
een uitnodiging voor ontvangen. 

§2 Bij subsidiëring van de activiteit verbindt de aanvrager er zich toe op alle publicaties 
omtrent het straat-, wijk- of buurtfeest te vermelden dat de activiteit financieel 
ondersteund wordt door de gemeente Koksijde en dient het K-logo gebruikt te worden. 

 

Artikel 7: logistiek 

Voor het eventueel gebruik van gemeentelijk materiaal (stoelen, tafels, e.a.) kan een schrijven 
gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303 te Koksijde. 
Tafels en stoelen worden na aanvraag gratis ter beschikking gesteld door het 
gemeentebestuur. 

 

Artikel 8: controle en sancties 

§1 Op ieder ogenblik kan, namens het college van burgemeester en schepenen door een 
afgevaardigde van de gemeente, controle uitgeoefend worden op de naleving van de 
voorschriften en de juistheid van de ingediende gegevens. Vastgestelde misbruiken kunnen 

leiden tot uitsluiting van de organisatie voor de toelage gedurende 5 jaar. 

§2 Subsidies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag worden 

teruggevorderd, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging. In geval van bedrieglijke 
aanvraag of bedrog om de subsidie te bekomen, wordt de aanvrager gedurende vijf jaar 
uitgesloten van elke nieuwe aanvraag tot subsidie. 

 

Artikel 9: gemeentelijke reglementen 



De initiatiefnemers van straat-, wijk- en buurtfeesten moeten de gemeentelijke reglementeringen 

in verband met het gebruik van de openbare ruimte en veiligheid strikt respecteren en de 

nodige vergunningen aanvragen indien van toepassing. 

Deze reglementen (ook in verband met sluitingsuur, geluidsoverlast, e.a.) staan ter beschikking op 
de website van de gemeente. 

 

Artikel 10: slotbepalingen 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement. 

 


