
Reglement: Stadsmakers Hoboken - Buurtcontracten
1. Definities

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

Buurtcontract: kleinschalige ingreep in het lokaal openbaar domein waarvoor het district Hoboken toelating verleent en waarbij
bewoners instaan voor de realisatie en het beheer ervan.

2. Ingangsdatum

Dit reglement gaat in op 01/04/2022.

3. Einddatum

Dit reglement eindigt op 31/12/2025.

4. Doel van de ondersteuning

Het district Hoboken ondersteunt straat- en buurtinitiatieven die actief mee vorm geven aan de Hobokense samenleving.

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 gevestigd/gedomicilieerd zijn in het district Hoboken.

7. Wat ondersteunen we

Kleine ingrepen in het openbaar domein die de leefbaarheid in de buurt en de buurtbewoners ten goede komen, die door de buurt zelf
onderhouden kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een geefbib, een groenzone, regenwatertonnen voor de buurt, samentuinen...
(niet limitatief).

De ingreep moet
gedragen worden door de buurt;
in goede staat onderhouden worden door de aanvrager.

8. Aanvraag

Een aanvraag indienen kan het hele jaar door en kan via de website van de verstrekker.

In de aanvraag wordt duidelijk opgenomen welke ingreep juist gewenst wordt, welke eventuele financiële ondersteuning er gevraagd wordt
en wie er zal instaan voor het onderhouden en opvolgen van het buurtcontract..
Vooraleer een buurtcontract opgestart kan worden, houdt de initiatiefnemer een bewonersenquête (met één stem per adres) om te peilen
naar het draagvlak ervan bij de buurtbewoners. De resultaten van de enquête worden digitaal aan het district bezorgd bij de aanvraag.

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 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 30 kalenderdagen.

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

9. Beslissing

Het bevoegde orgaan beslist over de logistieke of financiële ondersteuning van elk buurtcontract. De modaliteiten van de ondersteuning
worden vastgelegd in een afsprakennota.

10. Niet-geldelijke ondersteuning
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De ontvanger krijgt de volgende ondersteuning:
Het district staat in voor de uitvoering van de ingreep in het openbaar domein.
Ook hier worden alle modaliteiten opgenomen in een afsprakennota.

11. Rapportage

Het district organiseert een jaarlijkse evaluatie van alle buurtcontracten aan de hand van een plaatsbezoek. Het resultaat van deze evaluatie
bepaalt of het initiatief kan verdergezet worden.

12. Vervanging

Dit reglement vervangt artikel 5.2.1 van het reglement voor activiteitentoelagen stadsmakers Hoboken zoals bekrachtigd door de
districtsraad op 29 juni 2020 (jaarnummer 59).

13. Overgangsmaatregelen

Buurtcontracten opgemaakt of aangevraagd voor 1 april 2022 vallen onder het oude reglement. Voor deze buurtcontracten wordt bij de
eerstvolgende evaluatieronde een nieuwe afsprakennota opgemaakt onder het nieuwe reglement.

14. 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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