
Reglement: Stadsmakers Hoboken - Speelstraten
1. Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

Speelstraat: tijdelijk ter beschikking stellen van openbaar domein voor de zwakste weggebruiker, namelijk het spelende kind. Dankzij
het afsluiten van een straat of een deel ervan kunnen kinderen er vrij spelen.
Straatdeel: Deel van een straat tussen twee kruispunten.

2. Ingangsdatum

Dit reglement gaat in op 01/04/2022.

3. Einddatum

Dit reglement eindigt op 31/12/2025.

4. Doel van de ondersteuning

Via de ondersteuning van speelstraten draagt het district bij aan een kindvriendelijke omgeving en sociale cohesie in de buurt.

5. Ondersteuningverstrekker

De ondersteuning wordt verstrekt door district Hoboken.

6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning

Om de ondersteuning aan te vragen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:
De aanvrager moet gedomicilieerd/gevestigd zijn in de straat/het straatdeel waarvoor een aanvraag wordt ingediend.

7. Wat ondersteunen we

Elke speelstraat die doorgaat in het district Hoboken.

Tijdens de schoolvakanties kan een speelstraat toegelaten worden voor een duur van minimaal 1 dag tot maximaal 14 dagen. Tijdens
verlengde weekends en officiële buitenspeeldagen kan een speelstraat toegelaten worden voor 1 of 2 dagen. De duur van de speelstraat
kan niet langer zijn dan de duur van de schoolvakantie, het verlengde weekend of de buitenspeeldagen. 

Vooraleer ondersteuning voor een nieuwe speelstraat kan gegeven worden, houdt de initiatiefnemer een bewonersenquête (met één stem
per adres) om te peilen naar het draagvlak ervan bij de bewoners. Dit gebeurt na het positief advies van de verkeerspolitie op de aanvraag.
De resultaten van de enquête worden digitaal aan het district bezorgd voor de afsluitdatum van de aanvraag. 

Vijf buurtbewoners geven zich via het aanvraagformulier vrijwillig op peter/meter te zijn van de speelstraat.
Randvoorwaarden en verantwoordelijkheden:

zij wonen in de onmiddellijke omgeving van de speelstraat;
zij plaatsen de straatafsluitingen bij aanvang en einde van de speeluren, gedurende de hele periode van de speelstraat;
zij zijn aanspreekpunt voor het district, de stedelijke diensten en de bewoners;
zij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen;
het districtslogo van Hoboken is duidelijk aanwezig in de straat tijdens de hele duur van de speelstraat en op alle communicatie naar
de buurt;
gedurende de speeluren is op elk moment minstens één peter of meter aanwezig in de speelstraat.

8. Aanvraag

De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend ten laatste 50 kalenderdagen voor de prestatie, de actie of het project.

De termijn van 50 kalenderdagen begint te lopen vanaf het indienen van een volledige aanvraag. 

Een aanvraag voor een speelstraat kan worden ingediend via de website van de verstrekker.
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De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen een termijn van 14 kalenderdagen met een
ontvangstmelding.

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad of het district aan de aanvrager een melding waarin wordt meegedeeld
dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn van 7 kalenderdagen.

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag geweigerd worden.

9. Beslissing

Het stadscollege beslist over de toelating tot het organiseren van een speelstraat, op basis van het bindend advies van de politie, zoals
vastgelegd in het stedelijk reglement en over het ter beschikking stellen van de logistieke ondersteuning.

Het district beslist over het vastleggen en uitbetalen van het bedrag van de ondersteuning.

10. Financiële ondersteuning

De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van de volgende berekening:
De geldelijke ondersteuning bestaat uit een forfaitair bedrag van 25,00 euro per dag dat de speelstraat georganiseerd wordt.

11. Termijnen voor uitbetaling

Het bedrag wordt uitbetaald binnen de 30 kalenderdagen na het indienen van de gevraagde bewijsstukken.

12. Niet-geldelijke ondersteuning

De ontvanger krijgt de volgende ondersteuning:
Logistieke ondersteuning: aanvraag straatafsluiting met verkeersbord C3 “speelstraat”.

13. Rapportage

Binnen een termijn van 14 kalenderdagen na het organiseren van de speelstraat bezorgt de aanvrager een sfeerfoto en een groepsfoto van
de speelstraat.

14. Vervanging

Dit reglement vervangt artikel 5.2.2 van het reglement voor activiteitentoelagen stadsmakers Hoboken zoals bekrachtigd door de
districtsraad op 29 juni 2020 (jaarnummer 59).

15. Overgangsmaatregelen

Aanvragen voor speelstraten die doorgaan voor 1 juni 2022 worden behandeld onder het oude reglement.

16. Toepasselijke bepalingen

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing,
evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
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