Per jaar worden er maximum 20 buurtcheques van 125 euro verdeeld.
Toelagereglement buurtcheques:
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 bloedverwantschap 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 louter winstgevend doel, activiteiten met een 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.
- Verenigingen en organisaties die al subsidies of toelagen krijgen van Stad Turnhout voor een buurt-,
jeugd- of culturele werking, kunnen geen buurtcheque aanvragen.
Wanneer moet je een buurtcheque aanvragen?
- Buurtcheques moeten aangevraagd worden bij voorkeur 60 dagen voor de activiteit waarvoor de
buurtcheque aangevraagd wordt, plaatsvindt. Per jaar worden er maximum 20 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
buurtmakerij@turnhout.be of 014 40 96 77, Stadskantoor – Campus Blairon 200 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 buurtactiviteit bezorgen de aanvragers bewijs
dat de uitnodigingen en ballonnen van De Buurtmakerij gebruikt werden.
De buurtcheques zijn niet cumuleerbaar met andere toelagen of subsidies die Stad Turnhout geeft aan
verenigingen en organisaties die een buurt-, jeugd- of culturele werking hebben.
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
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
bijde gratis vrijwilligersverzekering van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Stad Turnhout voorziet
geen verzekering voor organisatoren, deelnemers of helpers en staat niet in voor gebeurlijke ongevallen.

