
 
 

 
Reglement voor de ondersteuning van de organisatie van creatieve wedstrijden 
‘Uw straat of buurt in de kijker’ 
 
Artikel 1 - doel 
Het stadsbestuur wil initiatieven stimuleren die de sociale contacten en het 
gemeenschapsgevoel bij inwoners van eenzelfde entiteit (straten, buurten en wijken) 
bevorderen.  
De buurtbewoners worden uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan en iets te maken om hun 
straat of buurt positief in de kijker te zetten. Hiermee willen we laagdrempelige ontmoetings-
kansen creëren en bevorderen, waarbij de buurtbewoners op een andere manier worden 
betrokken dan bij de ‘traditionele’ buurtfeesten. Hiertoe voorziet het Stadsbestuur ondersteuning 
aan de plaatselijke organisatie. 
 
Artikel 2 - voorwaarden 
- De wedstrijd kan worden georganiseerd in de periode van mei tot en met september, 
- Het initiatief richt zich tot alle bewoners van de straat, buurt of wijk,  
- Alle bewoners van de straat, buurt of wijk dienen een uitnodiging te krijgen voor de 

wedstrijd, het toonmoment en de prijsuitreiking, 

- Er moeten minimum 8 bewoners van 8 verschillende adressen deelnemen aan de wedstrijd, 

- Er moet worden gewerkt met inschrijvingen. Indien het minimum aantal deelnemers niet 
wordt gehaald, dient dit minstens één week op voorhand te worden meegedeeld aan het 
Stadsbestuur en wordt de wedstrijd geannuleerd. 

- Buurten kunnen aan aanvraag indienen zolang de kredieten toereikend zijn. Aanvragen voor 

wedstrijden tijdens het laatste weekend van mei (met de Dag van de Buren) krijgen daarbij 

voorrang.  

  
Artikel 3 - aanvraag 
De organisatoren dienen hun aanvraag minstens één maand voor de activiteit in bij het 
stadsbestuur, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten via het daarvoor bestemde aanvraagformulier of 
via het webformulier op de stedelijke website.  
Hierbij dienen volgende gegevens te worden verstrekt: 
- Contactgegevens van twee buurtbewoners, 
- De invulling van de wedstrijd + de leeftijdscategorieën en/of de rubrieken, 
- De wijze waarop het toonmoment wordt gehouden; hoe, waar en wanneer de deelnemers 

hun werk kunnen laten zien, 
- De wijze van jurering,  
- De wijze en het moment van de prijsuitreiking. 
 
Artikel 4 - uitsluiting 
Activiteiten in de privésfeer, activiteiten die het buurt- of wijkniveau overstijgen en openstaan 
voor een ruimer publiek, activiteiten met een politiek, religieus, filosofisch of commercieel 
karakter, evenals activiteiten met winstoogmerk zijn uitgesloten van deze ondersteuning. 
 
Artikel 5 - cumuleren van ondersteuning of subsidies 
Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met andere subsidies van de gemeente voor 
hetzelfde initiatief. Elke buurt, wijk of straat kan slechts één keer per kalenderjaar steun krijgen 
voor de organisatie van een creatieve wedstrijd. 
 
Artikel 6 - beoordeling 
De aanvraag wordt door de bevoegde stedelijke dienst gecontroleerd en getoetst aan het 
reglement, en daarna ter kennisname voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen.  
 



 
Artikel 7 - ondersteuning 
Indien de aanvraag voldoet aan de bepalingen van dit reglement krijgen de organisatoren:  
- Gratis druk (en opmaak) van uitnodigingen en evt. affiches door de stedelijke drukkerij. 
- Prijzen voor de winnaars: één prijs per leeftijdscategorie of rubriek, met een maximum van 

vier prijzen in totaal. Indien de wedstrijd enkel voor kinderen of volwassenen wordt ingericht, 
worden er max. drie prijzen gegeven. 

o voor de volwassenen wordt een geschenkbox met streekproducten en -lekkernijen 
ter waarde van 30 euro voorzien, 

o voor de kinderen Hoogstraatse cadeaubonnen ter waarde van 25 euro. 
 
Artikel 8 - bewijsstukken 
Binnen één maand na afloop van de activiteit dienen volgende bewijzen van de activiteit 

bezorgd te worden aan het Stadsbestuur:  

- de namen van alle deelnemers met hun adres, 

- de namen van de winnaars, 

- foto’s van de winnende werken of stukken. 

Indien achteraf geen bewijzen worden ingediend, worden de prijzen teruggevorderd of de 

waarde hiervan afgehouden bij de berekening en uitkering van een volgende 

buurtfeestsubsidie. 

 
Artikel 9  
Het stadsbestuur draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij de organisatie van creatieve 
wedstrijden in de buurt, en kan bijgevolg op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. 
Deze aanvraag stelt de organisatoren niet vrij van eventuele andere aanvragen voor het 
bekomen van de nodige toelatingen of vergunningen. 
 
Artikel 10 
Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2018. 


