
Hoofdstuk 2: Activiteitstoelagen 

Artikel 14: Definitie 

Een activiteit is een kortdurend, openbaar, samenhangend en resultaatsgericht initiatief, dat 

beantwoordt aan de doelstellingen van het reglement, zoals beschreven in artikel 1. 

Een activiteit kan doorgaan: 

 op het openbaar domein (straat, stoep of plein); 

 op privédomein (in een zaal, op een oprit,…). 

Een activiteitsaanvraag kan het hele jaar door ingediend worden. Ook een reeks van activiteiten kan 

ingediend worden als één aanvraag, binnen het maximale toelagebedrag. 

 

Artikel 15: Soorten activiteiten en toelagebedragen 

 

§1. Kleine activiteiten 

Een kleine activiteit is kleinschalig qua organisatie en kan op korte termijn georganiseerd worden. 

Voor een kleine activiteit kan de straat niet afgesloten worden. 

Toelagebedrag: maximum 100,00 euro 

Het district Borgerhout betaalt enkel de reëel gemaakte onkosten terug die werden begroot in de 

aanvraag (zie artikel 5 gebruik toelagen). De toelage kan nooit meer zijn dan 100,00 euro na aftrek 

van de eventuele inkomsten van de reële kosten. 

 

Aanvraagtermijn: tot drie weken voor de activiteit 

 

Hoe vaak: maximum tien keer per jaar ondersteuning. 

 

Geen logistieke ondersteuning 

 

Voorwaarde: bij een straatactiviteit moeten alle bewoners uitgenodigd worden. 

 

Beoordelingscriteria voor kleine activiteiten: 

 de mate waarin de activiteit beantwoordt aan de doelstellingen van het reglement; 

 het verwachte aantal deelnemers in verhouding tot de ingediende begroting; 

 het bereik en de impact van vorige betoelaagde initiatieven van de aanvrager; 

 de deelnameprijs aan de activiteit (maximum 6,00 euro); 

 de verhouding van de ingediende begroting tot de doelstellingen van de activiteit. 

 

§2. Grote activiteiten 

Een grote activiteit is grootschaliger qua organisatie, kan op middellange termijn georganiseerd 

worden en heeft een ruimere begroting. 

 

Toelagebedrag: maximum 500,00 euro 

Het district Borgerhout betaalt enkel de reëel gemaakte onkosten terug die werden begroot in de 

aanvraag (zie artikel 5 gebruik toelagen). De toelage kan nooit meer zijn dan 500,00 euro na aftrek 

van de eventuele inkomsten van de reële kosten. 

 



 

Aanvraagtermijn: 

 tot zes weken voor de activiteit indien er logistieke ondersteuning nodig is en de straat 

afgesloten moet worden; 

 tot vier weken voor de activiteit indien er enkel financiële ondersteuning nodig is. 

Hoe vaak: maximum vijf keer per jaar ondersteuning 

 

Logistieke ondersteuning en gebruik openbare weg: maximum twee keer per jaar kan de straat 

afgesloten worden en/of er kunnen maximum drie materiaalboxen (met tafels, stoelen met of zonder 

tent) ontleend worden van de stad Antwerpen. Dit aanbod geldt zolang de voorraad dit toelaat. 

 

Voorwaarde: bij een straatactiviteit moeten alle bewoners uitgenodigd worden. 

 

Beoordelingscriteria voor grote activiteiten: 

 de mate waarin de activiteit beantwoordt aan de doelstellingen van het reglement; 

 het verwachte aantal deelnemers in verhouding tot de ingediende begroting; 

 de manier waarop de activiteit bekend wordt gemaakt bij de doelgroep; 

 het bereik en de impact van voorafgaande betoelaagde initiatieven van de aanvrager; 

 de deelnameprijs aan de activiteit mag maximaal 6,00 euro zijn; 

 de verhouding van de ingediende begroting tot de doelstellingen van de activiteit. 

 

§3. Grote activiteiten samen met partner 

Een grote activiteit wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van een initiatiefnemer 

met minstens één andere partner. 

 

Samenwerking met de partner is erop gericht om de kwaliteit van de activiteit te vergroten door een 

inhoudelijke en/of organisatorische bijdrage te leveren die inzet op het versterken van de 

capaciteiten van de deelnemers. Louter logistieke ondersteuning wordt niet beschouwd als 

partnerschap. 

 

Eén initiatiefnemer is hoofdaanvrager en is verantwoordelijk voor het beheer van de toegekende 

middelen en de afhandeling van de toelage. 

 

Toelagebedrag: maximum 1.000,00 euro. 

Het district Borgerhout keurt enkel de reëel gemaakte onkosten goed die werden begroot in de 

aanvraag (zie artikel 5 gebruik toelagen). De toelage kan nooit meer zijn dan 1.000,00 euro na aftrek 

van de eventuele inkomsten van de reële kosten. 

 

Aanvraagtermijn: tot zes weken voor de activiteit 

 

Hoe vaak: maximum twee keer per jaar ondersteuning 

 

Beoordelingscriteria voor grote activiteiten samen met partner: 

 de mate waarin de activiteit beantwoordt aan de doelstellingen van het reglement; 

 het verwachte aantal deelnemers in verhouding tot de ingediende begroting; 



 het bereik en de impact van voorafgaande betoelaagde initiatieven van de aanvrager; 

 de deelnameprijs aan de activiteit (maximaal 6,00 euro); 

 het aandeel van de partner(s) in het realiseren van de activiteit; 

 de beoogde diversiteit van en interactie tussen de deelnemers; 

 de mate waarin de voorgestelde initiatieven de capaciteiten van de deelnemers kunnen 

versterken; 

 de verhouding van de ingediende begroting tot de doelstellingen van de activiteit. 

 

Artikel 16: Voorwaarden openbare weg 

Wanneer het afsluiten van een straat aangevraagd wordt, vraagt het district Borgerhout advies aan 

politie en brandweer. Bij positief advies van politie en brandweer verleent de burgemeester de 

schriftelijke toelating die nodig is om een straat af te sluiten. 

 

Het afsluiten van een straat kan enkel in een omgeving waar de maximum snelheid reeds beperkt is 

tot 50 kilometer per uur. 

 

Het afsluiten van een straat kan enkel in een buurt met overwegend een woonfunctie, zonder 

doorgaand verkeer in de straat zelf. 

 

Het afsluiten van een straat waar openbaar vervoer door rijdt, kan enkel mits toestemming van de 

Lijn. Dit kan nooit voor straten waar een tram rijdt. 

 

De voorwaarden voor het gebruik van de openbare weg moeten nageleefd worden. De stad 

Antwerpen geeft deze mee bij de goedkeuring van de aanvraag. 

 

Artikel 17: Controle aanvraag op volledigheid 

Na ontvangst controleert het district Borgerhout de activiteitsaanvraag op volledigheid en de nodige 

bijlagen. De activiteitsaanvraag dient volledig te zijn om beoordeeld te kunnen worden. 

 

Artikel 18: Beslissing 

Het district Borgerhout beslist na ontvangst van een volledig dossier over de toelageaanvraag. 

 

Artikel 19: Uitbetaling en verantwoording 

De uitbetaling van activiteitstoelage verschilt naargelang het toegekende bedrag: 

 

§1. Uitbetaling toelagen tot en met 500,00 euro 

Het district Borgerhout betaalt de toelage na ontvangst van het inhoudelijk verslag en een overzicht 

van de inkomsten en uitgaven van de activiteit. 

 

Indien nodig verstrekt het district Borgerhout een voorschot. Dit voorschot bedraagt maximaal de 

helft van het toegekende budget. 

 

 

 



§2. Uitbetaling toelagen vanaf 500,00 euro 

Het district Borgerhout betaalt na de beslissing over de toelageaanvraag 80% van het toegekende 

bedrag uit. Het resterende saldo wordt uitbetaald na goedkeuring van het eindverslag en de 

eindafrekening. 

 

§3. Verantwoording 

De financiële verantwoordingsstukken kunnen digitaal worden opgeslagen bij het aanvraagformulier 

of blijven vijf jaar bewaard op de zetel van de vereniging of bij de vrijwilliger van de bewonersgroep 

of de verantwoordelijke van de feitelijke vereniging. Deze bewijsstukken kunnen steeds opgevraagd 

worden ter controle. 


