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Besluit
Welzijn

De Buurtmakerij - buurtcheques - Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers;
mevrouw Astrid Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc
Boogers; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw Godelieve Driesen; de heer
Toon Otten; mevrouw Annemie Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel; mevrouw
Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de heer Reccino Van Lommel; de heer Paul
Moelans; mevrouw Pascale Mathé; de heer Marc Van Damme; mevrouw Vera de Jong; de
heer Wannes Starckx; de heer Stef Breugelmans; de heer Willy Van Geirt; de heer Guy Van
Litsenborg; de heer John Guedon; de heer Eddy Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de
heer Jan Van Otten; de heer Jan Boulliard; de heer Herman Schaerlaekens; de heer Filip
Buijs, algemeen directeur
Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck
Verontschuldigd:
de heer Pierre Gladiné; mevrouw Katleen De Coninck; de heer Peter Roes; de heer Tom
Versmissen
Contactpersoon
Irene van de Ven
Beknopte samenvatting
Inwoners van Turnhout kunnen onder bepaalde voorwaarden buurtcheques aanvragen, een financiële
tegemoetkoming voor straat- en buurtactiviteiten.

Beschrijving
Aanleiding en context
- Evaluatie De Buurtmakerij college september 2017:

Heel wat aanvragen voor De Buurtmakerij gaan over het organiseren van buurtactiviteiten zoals een
buurtbarbecue, een petanquetornooi of een spelletjesnamiddag. Het gaat over buurtbewoners die niet
het engagement willen aangaan om een erkende buurtwerking te worden waarvoor ze toelagen krijgen
om bijvoorbeeld buurtactiviteiten te organiseren, maar wel over buurtbewoners die willen dat de buurt
regelmatig bij elkaar komt.
Een buurtcheque, zoals in veel gemeenten bestaat, kan dit oplossen, mits een duidelijk reglement. Een
aantal steden maakt een onderscheid tussen een wijkbudget of een tegemoetkoming voor een
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buurtfeest. Zoals bijvoorbeeld in Hasselt en in Genk. In Sint-Niklaas bestaat er een subsidie voor
buurtgerichte acties met een maximum van 300 euro per jaar. In Vilvoorde werken ze met een
feestcheque enkel voor straatfeesten.
Het zou dan beperkt moeten zijn tot het ondersteunen van buurtevenementen in de verschillende
vormen.
Op die manier kan er een onderscheid gemaakt worden tussen dat soort van buurtinitiatieven en
buurtinitiatieven die meer begeleiding vragen, waar De Buurtmakerij dan meer tijd voor kan vrijmaken.
Het reglement en de aanvraag zou toegankelijk en laagdrempelig moeten zijn.

- Heel wat Vlaamse steden en gemeenten hebben feest- of buurtcheques, ter ondersteuning van buurten wijkactiviteiten, waar De Buurtmakerij inspiratie uit kan halen.
- overleg met het Evenementenloket - februari 2018
- overleg met schepen - maart 2018
Juridische grond
De bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikels
42 en 43.
Argumentatie
Heel wat aanvragen voor De Buurtmakerij gaan over het organiseren van buurtactiviteiten zoals een
buurtbarbecue, een petanquetornooi of een spelletjesnamiddag. Het gaat over buurtbewoners die niet
het engagement willen aangaan om een erkende buurtwerking te worden waarvoor ze toelagen krijgen
om bijvoorbeeld buurtactiviteiten te organiseren, maar wel over buurtbewoners die willen dat de buurt
regelmatig bij elkaar komt.
Een buurtcheque, zoals in veel gemeenten bestaat, kan dit oplossen, mits een duidelijk reglement.
Een hecht sociaal weefsel in straten, buurten en wijken is belangrijk. Stad Turnhout ondersteunt daarom
de buurt- en wijkverenigingen. Er zijn ook heel wat buurten waar geen erkende buurtvereniging is, en
waar mensen zich niet in die mate willen organiseren. Ook in deze buurten en wijken is een algemene
leefbaarheid en de verbondenheid tussen mensen belangrijk. Buurtcheques zijn een middel om mensen
te laten samen komen. Door een laagdrempelige formule en reglement, zijn buurtcheques een middel en
prikkel om in elke Turnhoutse buurt ontmoeting te stimuleren. Het ontneemt ook administratie die nu bij
De Buurtmakerij ligt.
Buurtcheques dienen voor buurtactiviteiten die niet langer dan één dag duren zoals een straatfeest,
eetfestijn, een workshop, een buurttornooi, een nieuwjaarsdrink ... . Ideeën die meer tijd en begeleiding
vragen komen niet in aanmerking voor een buurtcheque, maar krijgen gedurende het hele traject wel de
(materiële) ondersteuning van De Buurtmakerij. Het gaat dan om: opknappen van publieke ruimten,
samentuinen, buurtbibjes ...

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat er bij de volgende begrotingswijziging in
juni 2018 een bedrag van 1250 euro (10 buurtcheques) wordt voorzien op de volgende code:
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6150000/WELZ/0909 – raming 2018000728
Beleidsinformatie
Turnhout is een warme en hartelijke stad. Stad Turnhout ondersteunt initiatieven die tot meer
ontmoeting leiden.

Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het toelagereglement buurtcheques. De lancering van
buurtcheques zijn een stimulans om meer ontmoeting te creëren in onze stad.
Buurtcheques dienen voor buurtactiviteiten die niet langer dan één dag duren zoals een straatfeest,
eetfestijn, een workshop, een buurttornooi, een nieuwjaarsdrink ... . Ideeën die meer tijd en begeleiding
vragen komen niet in aanmerking voor een buurtcheque, maar krijgen gedurende het hele traject wel de
(materiële) ondersteuning van De Buurtmakerij. Het gaat dan om: opknappen van publieke ruimten,
samentuinen, buurtbibjes ...
Per jaar worden er maximum 10 buurtcheques van 125 euro verdeeld.
Toelagereglement buurtcheques:
Het reglement gaat in vanaf heden voor een periode eindigend op 31 december 2019.
Wat?
Een buurtcheque is een toelage voor buurtactiviteiten die de sociale contacten binnen een buurt of straat
bevorderen.
Het gaat om een toelage van 125 euro waarmee een buurt of straat een buurtactiviteit kan bekostigen.
Wie kan een buurtcheque aanvragen?
De aanvraag gebeurt door minimum 5 verschillende adrespunten in eenzelfde straat of buurt waarvan
minstens 3 aanvragers geen bloedverantschap hebben. Alle adrespunten zijn in Turnhout gelegen.
Waarvoor kan je een buurtcheque aanvragen?
Buurtcheques kunnen worden aangevraagd voor het organiseren van een buurtactiviteit, dit is een
activiteit die de buurt of straat bij elkaar brengt en die niet langer dan één dag duurt. Alle inwoners van
een straat of buurt moeten welkom zijn op de activiteit.
Waarvoor kan je geen buurtcheque aanvragen?
- Activiteiten met een commerciële, politieke of religieuze insteek.
- Acties voor meer ontmoeting in de buurt, die langer duren dan één dag, zoals bijvoorbeeld een
buurtwerking, een buurtbibje, een samentuin ... .
- Het opknappen van publieke ruimten zoals buurtpleintjes, muren, elektriciteitskasten ...
- Alle projecten die tot meer ontmoeting leiden en die langer duren dan één dag.
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Wanneer moet je een buurtcheque aanvragen?
- Buurtcheques moeten aangevraagd worden minimum 60 dagen voor de activiteit waarvoor de
buurtcheque aangevraagd wordt, plaatsvindt. Per jaar worden er maximum 10 buurtcheques van 125
euro verdeeld.
- De aanvragen worden behandeld na ontvangst (zie 'Hoe vraag ik een buurtcheque aan').
Hoe vaak kan je een buurtcheque aanvragen?
Er kan maximum één keer per jaar een buurtcheque worden aangevraagd door dezelfde aanvragers
en/of voor dezelfde activiteit en dit maximum twee jaar na elkaar.
Hoe vraag ik een buurtcheque aan?
Via de website:
www.turnhout.be/zelf-iets-organiseren
Je kan je ook richten tot:
Preventie - De Buurtmakerij
irene.vandeven@turnhout.be of 014 40 96 77, Stadhuis - Grote Markt 1 in Turnhout
Voor elke aanvraag wordt bekeken of er aan de voorwaarden wordt voldaan. Elke aanvrager krijgt een
bericht na ontvangst en na de verwerking een bericht of de buurtcheque al dan niet wordt toegekend, dit
ten laatste 15 dagen na ontvangst van de aanvraag.
Bewijs en uitbetaling
Alle inwoners van de straat of buurt moeten op de activiteit welkom zijn. De Buurtmakerij voorziet
papieren en digitale uitnodigingen en de aanvragers bezorgen De Buurtmakerij een lijst van bewoners die
werden uitgenodigd, dit voor de buurtactiviteit plaats vindt.
De uitbetaling gebeurt, na goedkeuring, op het rekeningnummer die op het aanvraagformulier werd
ingevuld en dit voor de start van de activiteit.
Uiterlijk één maand na de buurtactiviteit bezorgen de aanvragers minstens drie sfeerfoto's.
De aanvragers vermelden in iedere communicatie met betrekking tot de buurtactiviteit dat de activiteit tot
stand werd gebracht met ondersteuning van De Buurtmakerij. De Buurtmakerij voorziet uitnodigingen
(digitaal en papier) en ballonnen. Uiterlijk één maand na de buurtactviteit bezorgen de aanvragers bewijs
dat de uitnodigingen en ballonnen van De Buurtmakerij gebruikt werden.
De buurtcheques zijn niet cumuleerbaar met andere toelagen die Stad Turnhout voorziet inzake buurt- en
wijkactiviteiten of culturele activiteiten.
Bij misbruik wordt het bedrag van de buurtcheque terug gevorderd en geldt er een uitsluiting van de
betreffende aanvragers. De stad kan steeds de nodige bewijsstukken van uitgaven opvragen.
De aanvragers van een buurtcheque houden bij het organiseren van een buurtactiviteit
rekening met het volgende
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- De buurtactiviteiten die betoelaagd worden met een buurtcheque, worden beschouwd als door het
college goedgekeurde straatactiviteiten en vallen onder het tarief 2 van het retributiereglement in het
kader van evenementen. Dit houdt onder andere in dat de dossierkost gratis is.
- Wanneer de buurtactiviteit op openbaar domein plaats vindt, wordt er steeds een aanvraag gedaan via
het Evenementenloket.
- Wanneer er muziek gespeeld wordt, doen de aanvragers het nodige voor SABAM en Billijke
Vergoeding.
- Wanneer de aanvragers helpers van de buurtactiviteit willen verzekeren, kunnen ze hiervoor terecht bij
de gratis vrijwilligersverzekering van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Stad Turnhout voorziet geen
verzekering voor organisatoren, deelnemers of helpers en staat niet in voor gebeurlijke ongevallen.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord dat er bij de volgende begrotingswijziging in juni 2018 een bedrag van
1250 euro (10 buurtcheques) wordt voorzien op de volgende code:
6150000/WELZ/0909 – raming 2018000728

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Luc Hermans
Voorzitter gemeenteraad
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