districtsraad Berchem
Zitting van 23 maart 2021
Besluit
A-punt

GOEDGEKEURD
District Berchem

Samenstelling
mevrouw Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
de heer Ronny De Bie, districtsraadslid; de heer Arnold Peeters, districtsraadslid; mevrouw Ria Vermeulen,
districtsraadslid; mevrouw Ilse Jacques, districtsraadslid; mevrouw Evi Van der Planken, districtsburgemeester;
de heer Erkan Ozturk, districtsraadslid; de heer Bruno De Saegher, districtsschepen; de heer Geert Brouwers,
districtsraadslid; de heer Jan Poppe, districtsraadslid; de heer Kris Gysels, districtsschepen; mevrouw Buket
Karaca, districtsschepen; mevrouw Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; de heer Luc Van de Weyer,
districtsraadslid; de heer Janick Doré, districtsschepen; de heer Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; de
heer David Danssaert, districtsraadslid; mevrouw Clara Willemse, districtsraadslid; de heer Jan Dedecker,
districtsraadslid; de heer Henri Van Herpen, districtsraadslid; mevrouw Conny Budts, districtsraadslid;
mevrouw Evi Cuypers, Districtsraadslid; mevrouw Yao Issifou, Districtsraadslid; de heer Johan Malcorps,
districtsraadslid; de heer Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid
mevrouw Ann De Potter, districtssecretaris; mevrouw Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
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Ondersteuning. BerchemBuurt - Reglement korte en
lange speelstraten. Opheffing - Goedkeuring

Motivering
Gekoppelde besluiten
 2020_GR_00595 - Ondersteuningsbeleid - Opheffing vorig kader. Nieuw kaderbesluit basisprincipes Goedkeuring
 2019_DRBE_00080 - BerchemBuurt - Reglement ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die
bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven - Goedkeuring
 2021_GR_00089 - Stadsmakers - Toelating tijdelijk gebruik straat als speelstraat. Wijziging reglement Goedkeuring
Aanleiding en context
In dit besluit wordt het toelagereglement ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven van BerchemBuurt
voor wat betreft de korte en lange speelstraten dat goedgekeurd werd door de districtsraad van 19 november
2019 (jaarnummer 80) vernieuwd.
In het bestuursakkoord van het district Berchem 2019-2024 stelt het districtscollege dat feestelijkheden en
lokale evenementen zorgen voor verbondenheid en gemeenschapsvorming. Ze verbinden mensen met elkaar, ze
zorgen ervoor dat burgers elkaar in prettige omstandigheden leren kennen en dat het sociale weefsel in Berchem
sterk en onderhouden blijft.
Juridische grond
 Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen
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 Kaderbesluit en basisprincipes van het ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26
oktober 2020 (jaarnummer 595)
 Aanpassing van het stedelijk reglement speelstraten goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 maart
2021 (jaarnummer 89)
Regelgeving: bevoegdheid
Overeenkomstig artikel 41, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur is de (districts)raad exclusief bevoegd
voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.
Argumentatie
Bij de creatie van een nieuw districtsreglement voor Berchem Buurt met ingang van 1 april 2021 werd het
reglement van 19 november 2019 (jaarnummer 80) als basis gebruikt.
Financiële gevolgen
Nee
Algemene financiële opmerkingen
Ondersteuningen die aangevraagd wordt via dit reglement zullen verrekend worden op functiegebied
2BER010305A00000 en kostenplaats 5016000000.
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 9 - Decentralisatie
 2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
 2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
 2BER010305 - Berchembuurt zorgt voor verbondenheid en gemeenschapsvorming en dit door
infrastructurele en/of vergroeningsprojecten, activerende, sportieve of culturele activiteiten en
initiatieven om het zwerfvuil te verminderen

Besluit
De districtsraad Berchem keurt het volgende besluit goed met:
stemmen VOOR: Evi Van der Planken, Bruno De Saegher, Ilse Jacques, Jan Poppe, Lieselot Keymis, Janick
Doré, Jan Dedecker, Henri Van Herpen, Conny Budts, Buket Karaca, Luc Vanlaerhoven, Willem-Frederik
Schiltz, Kris Gysels, Erkan Öztürk, Johan Malcorps, Luc Van De Weyer, David Danssaert, Geert Brouwers
ONTHOUDINGEN: Ria Vermeulen, Arnold Peeters, Ronny De Bie, Lucienne Verbraeken, Clara Willemse,
Evi Cuypers, Yao Issifou
Artikel 1

De districtsraad van Berchem keurt goed dat met ingang vanaf 1 april 2021 het reglement van
Berchem Buurt voor wat betreft artikel 31, Korte en lange speelstraten, goedgekeurd door de
districtsraad Berchem op 19 november 2019 ( jaarnummer 80) wordt opgeheven.
Artikel 2
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De districtsraad van Berchem keurt het ondersteuningsproduct voor Korte en lange speelstraten dat in
voege treedt op 1 april 2021 goed.
Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
1. 20210303_reglement_korte_lange_speelstraten_district_berchem_DEF (3).docx

Ondersteuningsreglement: Korte en Lange
Speelstraten
1.

Definities

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



2.

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.
korte speelstraat: duidt op de termijn van de speelstraat: 1 tot maximaal 2 dagen.
lange speelstraat: duidt op de termijn van de speelstraat: vanaf 3 dagen tot maximaal 14 dagen.
Ingangsdatum

Dit reglement gaat in op 1 april 2021.
3.

Ondersteuningsverstrekker

De ondersteuning wordt verstrekt door district Berchem.

4.

Voorwaarden voor de ondersteuning






het district informeert alle bewoners van de straat waarvoor een aanvraag voor een straat is ingediend.
het logo van het district Berchem is duidelijk aanwezig in de straat tijdens de hele duur van de
speelstraat;
korte speelstraten gaan door in alle schoolvakanties en officieel verlengde weekends.
lange speelstraten gaan door in de paasvakantie en zomervakantie.
dit reglement is onderhevig aan wettelijke voorwaarden van de stad Antwerpen die beschreven staan in
het reglement 'Tijdelijk gebruik straat als speelstraat'

5. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning
Om de ondersteuning aan te vragen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:
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een privépersoon met domicilie in district Berchem.
een bewonersgroep gevestigd in district Berchem.
de aanvrager is het aanspreekpunt voor het district Berchem, de stadsdiensten en andere bewoners;

6. Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken


voor hapjes, drankjes en klein spelmateriaal.

7. Aanvraag
De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend:




korte en lange speelstraten tijdens het schooljaar die doorgaan tijdens verlengde weekends en
schoolvakanties (met uitzondering van de zomervakantie): 7 weken voor de start van de speelstraat.
korte en lange speelstraten die doorgaan in de maand juli voor 1 mei.
korte en lange speelstraten die doorgaan in de maand augustus voor 1 juni.

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen een termijn van 7
kalenderdagen met een ontvangstmelding.
Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad 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.
8. Beslissing





Het stadscollege beslist over de toelating tot het organiseren van een speelstraat op basis van het advies
van de politie (politie openbare orde en evenementen voor korte speelstraten, verkeerspolitie voor lange
speelstraten).
Het district beslist over de ondersteuning van een speelstraat, op basis van de toelating van het
stadscollege.
Het district beslist over het vastleggen en uitbetalen van het ondersteuningsbedrag.
De beslissing wordt genomen 56 kalenderdagen of 7 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

9. Financiële ondersteuning


De maximale ondersteuning bedraagt 210,00 EUR

10. Termijnen voor uitbetaling
De ondersteuning wordt als volgt uitbetaald:


Het ondersteuningsbedrag wordt ten laatste 2 maanden na de activiteit uitbetaald en na het indienen van
een inhoudelijk en financieel eindverslag.
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11. Niet-geldelijke ondersteuning
De ontvanger kan gebruik maken van het openbaar domein mits toelating van de burgemeester.
12. Inhoudelijke rapportage
De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning verantwoorden op volgende manier:
Invullen en versturen van een inhoudelijk eindverslag binnen de 2 maanden na afloop van de speelstraat.
13. Financiële rapportage
De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning verantwoorden op volgende manier:


Invullen en versturen van een financieel eindverslag binnen de 2 maanden na afloop van de speelstraat.

14. Vervanging
Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement ter ondersteuning van wijk- en
burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven,
Berchem Buurt, voor wat betreft artikel 31 speelstraten, goedgekeurd met het besluit van 19
november 2019, jaarnummer 80.
15. Overgangsmaatregelen
Aanvragen ingediend voor 1 april 2021 worden behandeld op basis van de modaliteiten bepaald
in reglement reglement ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen tot een
leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven, Berchem Buurt, goedgekeurd met het besluit
van 19 november 2019, jaarnummer 80.

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).
Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 dat het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 over het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer wijzigt door onder andere de inrichting van speelstraten te
voorzien.
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Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 over de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

- Het gemeenteraadsbesluit van 1 maart 2021 (jaarnummer 89) betreffende de toelating tijdelijk
gebruik straat als speelstraat.
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