Ondersteuningsreglement:
District Wilrijk - Buurtbouwers:
Lentepoets
1.

Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:
•
Lentepoets: grootschalige poets- en ontmoetingsactie in het voorjaar waarbij
bewoners en verenigingen door het district worden opgeroepen om samen met de buren de
straat en de onmiddellijke omgeving te poetsen.
•
Een bewonersgroep: enkele bewoners uit 1 straat die zich verenigen om initiatieven
op te zetten ten voordele van de straat.

2.

Doel ondersteuningsproduct

Het doel van de ondersteuning is om gemotiveerde Wilrijkse bewoners, bewonersgroepen of
verenigingen te belonen voor hun inzet voor een properder Wilrijk.

3.

Ingangsdatum

Dit reglement gaat in op 6 september 2021.

4.

Einddatum

Dit reglement eindigt op 31 december 2025 en is jaarlijks evalueerbaar.

5.

Ondersteuningsverstrekker

De ondersteuning wordt verstrekt door district Wilrijk.

6.

Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning

Om de ondersteuning aan te vragen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden
voldoen:
•
Een privépersoon met domicilie in district Wilrijk.
•
Een bewonersgroep gevestigd in district Wilrijk.
•
Een vereniging met als doelgroep bewoners uit Wilrijk.

7.

Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken

Dit kan verschillen van jaar tot jaar en wordt door het district Wilrijk op voorhand
gecommuniceerd. Mogelijke beloningen voor het poetsen zijn:
plantgoed
lunchboxen
poetsgerief of tuingerief
ecologisch pakket
Workshops
…
•
Aanvragen kunnen enkel worden ingediend op straatniveau.
•
Minimum 3 deelnemende gezinnen uit een straat moeten meedoen met de
lentepoets
•
De deelnemers halen zelf hun beloning op in het toegewezen verdeelpunt, dit kan
een bewonersgroep zijn die dit op zich neemt of een specifieke locatie in het district Wilrijk
•
Inschrijvingen kunnen tot een einddatum die wordt vermeld op www.wilrijk.be.
•
De datum van de lentepoets wordt jaarlijks door het district bepaald en vastgelegd.
•
Een aanvraag van de lentepoets kan gecombineerd worden met een aanvraag
activiteit. In dit geval worden er geen lunchboxen geboden door het district.

8.

Aanvraag

Een ondersteuningsaanvraag wordt ingediend via de verenigingendatabank:
https://opsinjoren.csjdatabank.be.
Het district bepaalt jaarlijks de einddatum van inschrijving. Dit is terug te vinden in diezelfde
verenigingendatabank en op www.wilrijk.be.
De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen
een termijn van 10 kalenderdagen met een ontvangstmelding. Wanneer de

ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de districtsadministratie 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 5 kalenderdagen.
Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag
geweigerd worden.

9.

Beslissing

De beslissing wordt door de adminitratief goedkeurder genomen 30 kalenderdagen na
ontvangst van de volledige aanvraag.

10.

Niet-geldelijke ondersteuning

De ontvanger kan gebruik maken van het openbaar domein mits goedkeuring door de
ondersteunende dienst, politie en brandweer.
Er wordt door het district Wilrijk promomateriaal ter beschikking gesteld om de buren uit te
nodigen.

11.

Inhoudelijke rapportage

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning inhoudelijk verantwoorden door het
invullen en versturen van een inhoudelijk eindverslag, een sfeerfoto en een groepsfoto van
de lentepoets. Een inhoudelijk eindverslag is te vinden via https://opsinjoren.csjdatabank.be.
Indien er geen financiële tegemoetkoming wordt voorzien, geldt de inhoudelijke rapportage
ook als financiële verantwoording.

12.

Financiële rapportage

Indien de lentepoets wordt gecombineerd met een activiteit (poetsbrunch) waarvoor een
ondersteuning wordt geboden, moet de ontvanger het gebruik van de ondersteuning
financieel verantwoorden door het invullen en versturen van een financieel eindverslag. Een
financieel eindverslag is te vinden via https://opsinjoren.csjdatabank.be.

13. Termijnen voor rapportering
De vereiste rapportering moet ingediend worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen
na de lentepoets.

14. Vervanging
Dit ondersteuningsreglement vervangt het toelagereglement ter ondersteuning van wijk- en
burgerinitiatieven Wilrijk, Toelagen voor de ondersteuning van initiatieven die bijdragen tot
deelname aan de samenleving en de sociale cohesie in wijken en straten in Wilrijk voor wat
betreft artikel 23 Lentepoets, goedgekeurd met het besluit van 3 oktober 2019, jaarnummer
86.

15. 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).

