Buurtsubsidie
Nu aanvragen
Organiseer je met het buurtcomité een buurtfeest? De gemeente wil zulke initiatieven promoten om het
gemeenschapsgevoel in straten, wijken en buurten van Puurs-Sint-Amands te bevorderen en geeft hiervoor een
financiële toelage.
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Voorwaarden
 De gemeente verleent de buurtsubsidie onder de volgende voorwaarden:
a. het hoofddoel van het buurtfeest is :
- het nastreven van een kwaliteitsverbetering van de leefbaarheid van de lokale gemeenschap;
- het versterken van het sociaal weefsel in die welbepaalde buurt of straat;
- elkaar beter leren kennen, samen organiseren, de sfeer in de buurt verbeteren, betrokkenheid in de buurt verhogen
en het samenleven aangenaam maken;
b. alle bewoners uit een geografisch afgebakend gebied moeten een uitnodiging ontvangen;
c. aan de activiteit participeren minimum 20 personen afkomstig uit de buurt of straat;
d. de toepasselijke wettelijke verplichtingen (SABAM, vergunning, …) worden gerespecteerd;
e. de activiteit is enkel toegankelijk voor buurtbewoners op uitnodiging;
f. eenzelfde buurt of straat kan slechts éénmaal per jaar beroep doen op deze subsidie;

Procedure
De aanvraag voor deze subsidie kan je doen via de evenementenaanvraag terugvindt. In de aanvraag noteer je de
namen en adressen van twee verantwoordelijken van het comité en zorg je ervoor dat minstens drie
vertegenwoordigers van het comité, die behoren tot minstens drie verschillende gezinnen van de betrokken buurt
deze aanvraag ondertekenen. Dit formulier moet je minimum twee maanden en maximum 12 maanden op voorhand
indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag
De subsidie bedraagt 150 euro en wordt toegekend in de vorm van P-bonnen.
Om het sociale leven na corona weer op gang te trekken, worden de subsidies voor buurtfeesten verhoogd van 150
euro naar 200 euro. De verhoging geldt tot eind 2022. Deze subsidie wordt al jaren uitbetaald in P-bonnen, de
geschenkbon van de gemeente Puurs-Sint-Amands, waarbij straatcomités bij meer dan honderd lokale handelaars
kunnen gaan winkelen. Indien er, ingevolge federale maatregelen, nog geen buurtfeesten mogen plaatsvinden in de
vooropgestelde periode, gaat deze regeling in vanaf het ogenblik dat er wel buurtfeesten mogen georganiseerd
worden en zal deze maatregel ook gelden voor 12 maanden.

Regelgeving
 R eglement buurtsubsidies
 https://puurs-sint-amands-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/publication/050e1226-0e95-

40c2-999d-e109d7ac3f97/detail

Bijkomende informatie
Organisatie evenement in Puurs-Sint-Amands
Nu aanvragen

Contactinformatie
Vrijetijdsloket
Vrijetijdsloket
Hondsmarkt 2
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 27 05
vrijetijdsloket@puursam.be

Openingsuren
Vandaag open van 14:00 tot 19:00
Morgen open van 14:00 tot 17:00
Alle informatie

