
SUBSIDIEREGLEMENT 
TER ONDERSTEUNING VAN BUURTFEESTEN 

 

Artikel 1. Doel  

Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het stadsbestuur van Halle een 
subsidie voor de organisatie van straat- of buurtfeesten door de bewoners van de respectievelijke buurt of straat 
die tot doel hebben de sociale contacten in een straat of buurt te bevorderen, mits de onderstaande 
voorwaarden worden vervuld.    

Artikel 2. Doelgroep  

De bewonersgroep of het straat-, buurt- of wijkcomité die een feest organiseren voor de bewoners van de eigen 
buurt of straat, waarbij het de bedoeling is om de leefbaarheid te verhogen door het stimuleren van contacten 
tussen de bewoners, kunnen een aanvraag indienen om een subsidie te bekomen.  

Een buurt betreft zowel één als meerdere volledige straten, maar kan ook een duidelijk afgebakend gedeelte 
van een straat zijn met een minimum van 10 woningen die een aaneengesloten geheel vormen.  Straten die 
minder dan 10 woningen tellen, dienen het feest te organiseren voor alle bewoners van de straat. 
  
Een buurtfeest dient gericht te zijn op alle inwoners van de buurt. 

Artikel 3. Voorwaarden  

Dit reglement voorziet een subsidie voor initiatieven voor en door bewoners die aan onderstaande voorwaarden 
voldoen:  
 het straat- of buurtfeest heeft als doel de onderlinge contacten tussen alle bewoners van de betrokken 

straat of buurt te bevorderen;  
 het straat- of buurtfeest wordt georganiseerd op het grondgebied Halle;  
 de initiatiefnemers wonen in de betrokken straat of buurt;  
 alle bewoners van de betrokken straat of buurt dienen te worden uitgenodigd, ongeacht de politieke, 

religieuze, filosofische overtuigingen en ongeacht de persoonlijke situatie van de bewoners; 
 de promotie/uitnodiging vermeldt de steun van de stad Halle;  
 het straat- of buurtfeest wordt aangevraagd en/of gemeld aan het evenementenloket.  

Onderstaande festiviteiten komen niet in aanmerking voor de subsidie:  

 privéfeesten;  

 familiefeesten;  

 schoolfeesten;  

 feesten van vzw’s, vennootschappen of verenigingen met een ander hoofddoel dan het bevorderen van 
sociale contacten en leefbaarheid in de buurt;  

 feesten met een politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter;  

 feesten met een winstgevend doel;  

 buurt- of wijkkermissen1, eetfestijnen, braderijen, …   

 Er kan slechts eenmaal per kalenderjaar beroep gedaan worden op deze subsidie.  

Artikel 4. Aanvraagprocedure  

Het aanvraagformulier moet ten laatste 2 maanden voor het buurtfeest bezorgd worden aan 
dienst Evenementen van de Stad Halle – Oudstrijdersplein 18  – 1500 Halle 
mailadres: evenementenloket@halle.be.  

De post- of maildatum geldt als bewijs.  
De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomen.  

Het straat- of buurtfeest wordt ook als evenement aangevraagd / gemeld aan het evenementenloket.  Dit 
kan via de aanvraagformulieren op de website https://www.halle.be/ 
Info: dienst Evenementen van de Stad Halle – Oudstrijdersplein 18 – 1500 Halle 

mailadres: evenementenloket@halle.be 
tel. 02 365 97 85 

Eventuele wijzigingen moeten onmiddellijk gemeld worden. 
 

1 Een kermis is een wijkoverstijgend evenement waarbij het hoofddoel ligt op het aanbieden van ontspanning en vermaak dat tegen betaling 
kan worden genoten. Het doelpubliek is ruimer dan louter de inwoners van de betreffende straat, buurt of wijk.   
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Artikel 5. Ondersteuning vanuit de Stad Halle  

De subsidie voor een buurtfeest bedraagt maximaal 150 euro en kan nooit meer zijn dan de daadwerkelijk 
gemaakte kosten. 
Onderstaande onkosten komen in aanmerking: 

 huur van technische installatie (geluid, verlichting, …); 

 huur infrastructuur en benodigdheden (mobiel toilet, tafels, stoelen, kookapparatuur, servies, …); 

 animatie en versiering (spelattractie, muzikanten, artiesten, …); 

 niet-lokale heffingen en verzekeringen (sabam, billijke vergoeding, verzekering, …);  

 kosten gerelateerd aan promotie (affiches, uitnodigingen, …);  

 voeding en drank.  

Onderstaande kosten komen niet in aanmerking: 

 producten die doorverkocht worden aan de deelnemers (uitgezonderd voeding en drank); 

 aankoop van technische installatie, infrastructuur en benodigdheden (uitgezonderd voeding en drank); 

 de huur van (of de waarborg) stadsmateriaal. 

De subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere stedelijke subsidies of toelagen voor hetzelfde 
evenement. 

Het aanvragen (en bekomen) van de subsidie kan, binnen de mate van beschikbaarheid, gepaard gaan met de 
ontlening van logistieke ondersteuning, volgens de voorwaarden bepaald in het uitleenreglement. De gewenste 
logistieke ondersteuning kan vermeld worden in de ‘aanvraag subsidie ter ondersteuning van buurtfeesten’. 

Het lenen van signalisatiemateriaal is, binnen de mate van beschikbaarheid, gratis voor straat- en buurtfeesten 
op voorwaarde dat de organisator instaat voor het ophalen en terugbrengen van het materiaal. Bij leveren en 
ophalen door de stadsdiensten wordt een forfaitaire kost aangerekend.  

Artikel 6. Controle  

Het verslagformulier moet ten laatste één maand na het buurtfeest bezorgd worden aan  
dienst Evenementen van de Stad Halle – Oudstrijdersplein 18 – 1500 Halle 
evenementenloket@halle.be 

Alle gevraagde documenten worden aan dit verslagformulier toegevoegd. 

De post- of maildatum geldt als bewijs. 

Artikel 7. Uitbetaling  

Indien aan alle voorwaarden van het reglement voldaan werd, wordt de subsidie gestort op het door de 
initiatiefnemers opgegeven rekeningnummer.  De subsidie kan geweigerd, verminderd of uitgesteld worden 
ingeval er niet aan de voorwaarden van het reglement werd voldaan 

Artikel 8. Uitsluiting  

Het aanvraagformulier en het verslagformulier moeten volledig en correct ingevuld worden. Het verstrekken van 
onvolledige of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot de terugvordering van een deel of het geheel van de 
toegekende subsidie en/of leiden tot uitsluiting van verdere subsidiëring. 

Artikel 9. Betwisting 

Bij betwistingen over de toepassing van dit reglement is het college van burgemeester en schepenen bevoegd. 

Artikel 10. Toepasselijke wetgeving  

De aanvragers verbinden er zich toe de toepasselijke wettelijke en administratieve voorschriften (zoals o.m. 
politievergunningen, taksen, Sabam; billijke vergoeding…) te respecteren. 

Artikel 11. Inwerkingtreding  

Dit reglement vervangt het subsidiereglement ter ondersteuning van buurtfeesten zoals goedgekeurd op de 
gemeenteraad d.d. 28/11/2017 en treedt, na goedkeuring door de gemeenteraad, in werking op 1/5/2021. 
 


