
 

 

Ondersteuningsreglement:  

District Wilrijk – Buurtbouwers: 

Kleine activiteit  

1. Definities 

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

Een activiteit: Een kortdurend, openbaar, samenhangend en resultaatsgericht initiatief 

Een bewonersgroep: Enkele bewoners uit 1 straat die zich verenigen om initiatieven op te 

zetten ten voordele van de straat.  

Een straatdeel: deel van de straat gelegen tussen twee kruispunten. 

Kleine actviteit: een activiteit op kortere termijn realiseerbaar en die weinig ondersteuning 

van het district vraagt. 

2. Doel ondersteuningsproduct 

Het doel van de ondersteuning is de financiële drempel te verlagen zodat Wilrijkse 

bewoners, bewonersgroepen of verenigingen gemakkelijker initiatieven kunnen organiseren 

in hun buurt en zo het contact tussen bewoners bevorderen. Dit product is eenvoudig aan te 

vragen en vraagt weinig voorbereidingstijd van de organisator. 

 

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: 

1) een privépersoon met domicilie in district Wilrijk 

2) een bewonersgoep gevestigd in het district Wilrijk 

3) een vereniging met als doelgroep bewoners uit Wilrijk. 

 

7. Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende kosten worden niet toegestaan: 

 vergoeding (loon) van personen die d.m.v. een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan 

de vereniging ;  

 kosten voor wegwerpmateriaal (bv kartonnen borden, plastieken bekers, plastieken 

rietjes,… niet limitatief);  

 boetes;  

 gerechtelijke kosten;  

 vrijwilligersvergoedingen;  

 verbruikskosten van nutsmaatschappijen (elektriciteit, water);  

 brandstofkosten 

 kosten voor het afsluiten van een verzekering 

 



 

 

8. Aanvraag 

Een ondersteuningsaanvraag wordt ingediend via de verenigingendatabank: 

https://opsinjoren.csjdatabank.be. De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend 3 

weken voor de activiteit.  

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen 

een termijn van 10 kalenderdagen 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 5 kalenderdagen kalenderdagen. Als het 

dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag geweigerd 

worden. 

 

9. Beoordeling van de aanvraag 

Het bevoegde orgaan beslist over het vastleggen en uitbetalen van de ondersteuning binnen 

de voorziene kredieten in het meerjarenplan. 

 

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt er rekening gehouden met volgende criteria: 

● Alle bewoners uit de straat moeten uitgenodigd worden. 

● Deelnamegelden mogen niet hoger dan 6,00 EUR bedragen. 

● Er kunnen tijdens de activiteit dranken en hapjes verkocht worden aan 

democratische prijzen. 

● Een kleine activiteit kan enkel op de stoep of op privédomein met openbaar karakter 

doorgaan. 

● Er kan geen gebruik gemaakt worden van logistieke materialen, uitlenen van 

materiaalboxen tijdens een kleine activiteit. 

● De straat kan niet worden afgesloten bij een kleine activiteit. 

 

Initiatieven die niet in aanmerking komen:  

● Initiatieven die enkel gericht zijn op religiebeleving of –verspreiding. 

● Louter winstgevende en commerciële initiatieven. 

● Initiatieven van politieke partijen. 

● Initiatieven die al ondersteund worden met een stedelijke en/of districtsondersteuning 

via een afsprakennota en/of een overeenkomst. 

● Initiatieven van stedelijke diensten 

● Initiatieven die een gesloten karakter hebben waar niet actief wordt ingezet op een 

breder publiek. 

● Initiatieven die plaatsvinden ter gelegenheid van een feest dat zich louter in de 

privésfeer bevindt.  

 



 

 

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt er rekening gehouden met volgende criteria: 

 

 

 

dienen alle bewoners van een straat, straatdeel of 
bewonersgroep uitgenodigd te worden; Een vereniging moet alle leden betrekken bij de 
activiteit en moet openstaan voor nieuwe leden. 

 De aanvrager moet bij de communicatie over elk goedgekeurd initiatief steeds het logo 
van het district Wilrijk gebruiken en communiceren dat het district Wilrijk het initiatief 
ondersteunt. Het district Wilrijk levert het logo aan samen met de positieve beslissing van de 
toekenning van de ondersteuning. De publieke aankondiging van elke gesubsidieerde of 
ondersteunde activiteit opgenomen in dit reglement moet in het Nederlands gebeuren. 

 

Er wordt maximaal vijf maal per jaar een ondersteuning toegekend voor een kleine activieit. 

10. Beslissing 

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

11. Financiële ondersteuning 

De maximale ondersteuning bedraagt 100,00 EUR. 

12. Niet-geldelijke ondersteuning 

De ontvanger krijgt bijkomend de volgende ondersteuning: 

● De aanvrager kan gebruik maken van het voetpad of een plein mits goedkeuring van 

de burgemeester. Het district Wilrijk zorgt voor de aanvraag gebruik openbaar 

domein. 

● De aanvrager kan, na het ontvangen van een positief antwoord op de aanvraag, 

uitnodigingen voor de desbetreffende activiteit laten kopiëren bij de dienst 

Buurtbouwers van het district Wilrijk. Dit is beperkt tot maximaal 300. De kopieën 

moeten tijdig aangevraagd worden via mail naar buurtbouwers@antwerpen.be.  

 

13. 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 activiteit. Een inhoudelijk eindverslag is te vinden via https://opsinjoren.csjdatabank.be.  



 

 

 

14. Financiële rapportage 

De ontvanger moet 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. Onkostennota’s dienen te worden opgeladen in het 

financieel eindverslag, maar worden slechts steekproefgewijs gecontroleerd. 

 

15. Termijnen voor rapportering 
 

De vereiste rapportering moet ingediend worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen 

na de kleine activiteit. 

 

16. 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 20 Klein, goedgekeurd met het besluit van 3 oktober 2019, jaarnummer 86.  

 

17. Overgangsmaatregelen 

 
Vanaf 6 september 2021 is het nieuwe reglement van toepassing. Aanvragen die zijn 

ingediend voor 6 september 2021 maar betrekking hebben op activiteiten of initiatieven die 

plaatsvinden na 6 september 2021 worden behandeld volgens de bepalingen van het oude 

reglement. 

 

18. 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). 



 

 

 


