
Reglement: Stadsmakers Hoboken - Gevelbanken
1. Definities

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

Gevelbank: Bank die voor een gevel/huis op lokaal openbaar domein geplaatst wordt, al dan niet bevestigd aan de gevel en waar
buurtbewoners gebruik van kunnen maken om met buren samen te komen in de straat.

2. Ingangsdatum

Dit reglement gaat in op 01/04/2022.

3. Einddatum

Dit reglement eindigt op 31/03/2023.

4. Doel van de ondersteuning

De onderlinge samenhorigheid en de sociale cohesie tussen de bewoners vergroten door het ter beschikking stellen van gevelbanken.

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:
Elke aanvrager moet gedomicilieerd zijn op het adres waarvoor een gevelbank aangevraagd wordt, binnen het grondgebied van het district
Hoboken.

Als de gevelbank aan de gevel bevestigd wordt, moet hiervoor een omgevingsvergunning afgeleverd zijn.

7. Wat ondersteunen we

Het plaatsen van een bank op lokaal openbaar domein voor het huis van de aanvrager.

Na het plaatsen van de bank moet er steeds een vrije doorgang op de stoep zijn, met een minimumbreedte van 1,5m. 
Indien de aanvrager de gevelbank aan de gevel wil bevestigen, moet hiervoor een omgevingsvergunning afgeleverd zijn. De aanvrager
staat zelf in voor het aanvragen van de nodige vergunning.
In het geval de aanvraag wordt ingediend door huurders, moet de eigenaar van de woning toelating geven     
In het geval de aanvraag wordt ingediend door een bewoner van een appartementsgebouw, moeten alle mede-eigenaars toelating
geven.  
De aanvrager onderhoudt de gevelbank. Hiervoor voorziet het district Hoboken geen financiële ondersteuning.
De gevelbank mag door iedereen gebruikt worden.
De directe buren van de aanvrager (aanliggende huizen, medebewoners appartementsgebouw) moeten zich bij de aanvraag akkoord
verklaren met het plaatsen van een gevelbank.
Een aanvrager kan slechts éénmalig voor een bepaald adres een gevelbank aanvragen.

8. Aanvraag

De ondersteuning kan het hele jaar aangevraagd worden, echter enkel voorafgaand aan de plaatsing van een gevelbank. Reeds geplaatste
gevelbanken komen niet in aanmerking voor een ondersteuning.

Een aanvraagformulier voor de ondersteuning wordt door de verstrekker ter beschikking gesteld via de website van de verstrekker.

Bij een aanvraag worden volgende documenten gevoegd:
een toelating van de eigenaar van de woning, als de aanvrager huurder is.
een toelating van alle mede-eigenaars, als de aanvraag voor een appartementsgebouw is.
een bewijs van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gevelbank, als de bank bevestigd wordt aan de gevel.
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een akkoordverklaring van de onmiddellijke buren van de aanvrager.

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 14 kalenderdagen.

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

9. Financiële ondersteuning

Het bedrag van de ondersteuning bedraagt 150,00 EUR.

10. Termijnen voor uitbetaling

De ondersteuning wordt uitbetaald binnen de 30 kalenderdagen na goedkeuring door het bevoegde orgaan.

11. Rapportage

Ten laatste 2 maanden na het uitbetalen van de ondersteuning wordt een foto van de geplaatste bank bezorgd aan Stadsmakers Hoboken.

12. Verwijdering gevelbank

De bevoegde stadsdienst of operator op het openbaar domein (bv. nutsmaatschappijen) is gerechtigd de al dan niet tijdelijke verwijdering
van de gevelbank te eisen ten behoeve van werkzaamheden van openbaar nut. Het district betaalt hiervoor geen vergoeding aan de
beheerder. Het district kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke verandering of beschadiging veroorzaakt aan of door de
gevelbank. 

13. 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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