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Zitting van 26 november 2019
Samenleving

Goedgekeurd

10 2019_GR_00263 Buurt van het jaar - Reglement - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske 
Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; de 
heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya 
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter 
Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut 
Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank 
Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie 
Nickmans, gemeenteraadslid; mevrouw Dymfna Meynen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie 
Persoons, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; de heer Hans Similon, gemeenteraadslid; de heer 
Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de 
heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 28 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Lut Creemers; Kim De Witte; Rik 
Dehollogne; Frank Dewael; Joske Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido 
Fissette; Michel Froidmont; Carlo Gysens; Inge Hendrikx; Lies Jans; Nele 
Kelchtermans; Bert Lambrechts; Laurence Libert; Raf Martens; Dymfna Meynen; 
Bart Moors; Silvie Nickmans; Sophie Persoons; Marc Schepers; Kevin 
Schouterden; Brigitte Smets; Karolien Stevens; Steven Vandeput; Joost Venken
- 10 onthouding(en): Gerald Corthouts; Tom Cox; Pieter Cuppens; Maryam 
Jamshid; Peter Liefsoens; Karolien Mondelaers; Koen Ooms; Frank Troosters; 
Tom Vandeput; Dietrich Vandereyken

Beschrijving

Aanleiding en context
Er zijn heel wat initiatiefnemers in Hasselt die zich los van een vereniging of 
koepelorganisatie inzetten voor de leefbaarheid in hun straat, buurt of wijk. Er zijn 
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enkele subsidiekanalen die zij kunnen aanwenden wanneer zij iets willen 
organiseren of realiseren:

 Subsidie straatfeest/ buurtfeest/ wijkfeest
 Subsidie wijkbudget
 Subsidie culturele projecten

Deze subsidies kunnen uitsluitend gebruikt worden voor hetgene dat binnen het 
reglement past. Actieve buurtbewoners kennen hun wijk het beste en hebben 
daarvoor werkingsmiddelen nodig om hun werking verder te ontwikkelen in functie 
van de buurt. We willen deze bewoners belonen voor hun inzet in de vorm van de 
wedstrijd 'Buurt van het jaar' waarbij zij werkingsmiddelen kunnen winnen. De 
wedstrijd 'Buurt van het jaar' is verbonden aan een reglement.

Argumentatie
 Het reglement zorgt ervoor dat alle Hasseltse burengroepen kunnen deelnemen 
aan de wedstrijd 'Buurt van het jaar'. Het reglement bevat:

 Doel
 Voorwaarden
 Procedure
 Beoordeling
 Subsidiebedragen
 Afhandeling
 Uitvoering en acties

De burengroepen kunnen hun dossier indienen met het aanvraagformulier dat 
online beschikbaar wordt gesteld. De jury beoordeelt de dossiers via het 
beoordelingsformulier. Deze zorgt ervoor dat iedere buurtgroep, ongeacht of zij 
grote of kleine inititiatieven opzetten, kans hebben op de winst.

Juridische grond
Bij de opmaak van dit besluit werd gelet op volgende voorschriften:

 De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 
en op de aanwending van sommige subsidies;

 De gemeenteraad van 20 mei 1986 houdende de vrijstelling van bepaalde 
formaliteiten en vaststelling van bij te brengen stukken in toepassing van 
de wet van 14 november 1983;

 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, hfdst. 3
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 

326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de 
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
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administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Financiële en beleidsinformatie

Visum verleend mits voorwaarden

Financiële informatie
De kredieten voor deze uitgave zijn jaarlijks voorzien op:

Totaal bedrag: € 7.000,00

Bedrag subsidie : € 6.500,00
ARK: 20xx/6490100/...

Bedrag naambord: € 500,00
ARK: 20xx/6130460/...

 

Advies
Financieel advies - Uitgaven
Gunstig onder voorwaarden
Budget moet voorzien worden in het meerjarenplan

 

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement Buurt van het jaar, goed.

Bijlagen
1. Reglement_2019_def.pdf
2. Beoordelingsformulier_buurtvanhetjaar.pdf

Gekoppelde besluiten
 2019_CBS_01917 - Buurt van het jaar - Principiele goedkeuring - Goedkeuren

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Guido Fissette



 

 

Artikel 1. Doel 

 

Stad Hasselt vindt het belangrijk dat buurtbewoners zich actief inzetten voor de 

leefbaarheid van hun straat of buurt. Dit reglement wil dit engagement van de 

buurtbewoners een steun in de rug geven. 

 

Elke buurt kan jaarlijks een aanvraag indienen. Maximaal 4 buurten ontvangen 

een subsidiebedrag om te investeren in de buurtwerking. Elk jaar wordt 1 buurt 

verkozen tot “Buurt van het Jaar” en mag gedurende 1 jaar deze titel met trots 

dragen. 

 

Artikel 2. Voorwaarden 

 

• Aanvragen worden ingediend door een groep individuele buurtbewoners, 

bewonersgroepen, buurtcomités of wijkverenigingen bestaande uit minstens 

6 personen, ingeschreven op verschillende adressen in het 

bevolkingsregister van Hasselt.   

• Eenzelfde groep kan maximaal 1 aanvraag per jaar indienen. 

• De initiatiefnemers moeten in de betrokken buurt wonen. 

• De groep bewoners hebben een buurtwerking die zich richt op bewoners van 

een straat, buurt, dorpskern, wijk of deelgemeente. 

 

 

Artikel 3. Procedure 

 

• De burengroep dient een dossier in bij dienst Wijkopbouw door het invullen 

van het aanvraagformulier dat beschikbaar wordt gesteld via de website van 

Stad Hasselt.  

• Dossiers kunnen één keer per jaar ingediend worden. De uiterste 

indiendatum van het dossier is altijd 1 maart.  

• Om een correcte beoordeling van het dossier mogelijk te maken, dient het 

aanvraagformulier volledig te worden ingevuld.  Dossiers die niet volledig 

zijn, zullen niet weerhouden worden voor een beoordeling.  

• In het aanvraagdossier wordt de buurtwerking beschreven van het afgelopen 

jaar (vanaf 1 maart van het voorgaande jaar tot 1 maart van het indienjaar). 

•  Een deskundige jury beoordeelt ieder dossier aan de hand van het 

beoordelingsformulier.  

•  De deskundige jury komt 3 weken na de indienperiode samen om de 

dossiers die weerhouden zijn, te beoordelen en de scores vast te leggen. 

Hier komen 4 winnende dossiers uit. 

• De uitslag van de jurybijeenkomst wordt goedgekeurd door het college van 

burgemeester en schepenen. 

• Tijdens de Dag van de Buren (laatste vrijdag van mei) wordt bekend 

gemaakt welke burengroepen hebben gewonnen en welke burengroep zich 

een jaar lang ‘Buurt van het jaar’ mag noemen.    

• Nadien wordt de uitslag per mail meegedeeld aan alle deelnemende 

burengroepen. 
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• De uitreiking van het straatnaambord ‘Buurt van het jaar […. jaar]’ vindt plaats tijdens 

de Dag van de Buren op de laatste vrijdag van mei. 

 

 

Artikel 4. Beoordeling 

 

Ieder dossier wordt beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit minimaal: 

• 1 deskundige van de dienst gelijke kansen 

• 1 deskundige van de dienst Wijkopbouw 

 

Afhankelijk van de inhoud van de dossiers wordt de jury uitgebreid met andere stedelijke 

diensten (cultuur, mobiliteit, ruimtelijke ordening, …. )  

 

De jury beoordeelt ieder dossier op basis van een aantal criteria: 

 

•  Werking afgelopen werkjaar: welk(e) project(en) heeft de burengroep gerealiseerd 

het afgelopen jaar? Hebben ze nagedacht over de successen en knelpunten van de 

initiatieven? 

•  Sociale cohesie: wat doet de burengroep om zo toegankelijk mogelijk te zijn voor alle 

buren? Kennen ze de buurt en bereiken ze alle buren? Wat zijn de 

deelnemersaantallen van de initiatieven die de burengroep heeft georganiseerd? 

•  Fysieke leefbaarheid en infrastructuur: heeft de burengroep zicht op de noden en 

behoeften in de buurt rond fysieke leefbaarheid? Doen ze hier iets actief mee? 

•  Participatie en zorg: heeft de burengroep zicht op de noden en behoeften in de buurt 

rond sociale leefbaarheid? Doen ze hier iets mee? Hoe werken ze rond de 

betrokkenheid van de buurtbewoners? Zijn ze bezig met zorg (thema’s zoals  

eenzaamheid, gezondheid en welzijn)?  

• Samenwerking: werkt de burengroep samen met bedrijven, organisaties of 

verenigingen in de buurt?  

•  Innovatie: is de burengroep bezig met innovatieve projecten of projectaspecten? 

•  Duurzaamheid: is de burengroep bezig met duurzaamheid in jullie projecten?  

•  Toekomstbeeld: besteding van het budget als de burengroep zou winnen. 

 

Artikel 5. Subsidiebedragen 

 

Met de wedstrijd ‘buurt van het jaar’ worden subsidiebedragen ter beschikking gesteld om 

te investeren in de buurtwerking (werkingsmiddelen). Buurtbewoners kunnen deze 

werkingsmiddelen vrij besteden, rekening houdend met de volgende afspraken:  

 

• De middelen worden besteed binnen de periode van 1 jaar 

• Het buurtcomité maakt tegen uiterlijk 1 mei van het jaar volgend op de toekenning van 

de middelen, een overzicht van de besteding van de middelen en mailt dit naar 

wijkopbouw@hasselt.be 

• De middelen die niet verantwoord zijn, zullen teruggevorderd worden door de stad 

Hasselt. 

• Als er iets tastbaars of zichtbaars is gerealiseerd, wordt een vertegenwoordiger van 

stad Hasselt uitgenodigd op de inhuldiging. 
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De categorieën: 

 

1. Gouden plak: 2.500 euro werkingsmiddelen + naambord ‘buurt van het jaar 20xx’ 

2. Zilveren plak: 2.000 euro werkingsmiddelen  

3. Bronzen plak: 1.500 euro werkingsmiddelen  

4. De Belofte: beste startende initiatief: 500 euro werkingsmiddelen 

 

 

Artikel 6. Afhandeling 

 

Na goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen wordt 100% van het 

subsidiebedrag overgemaakt op het rekeningnummer van de contactpersoon. 

   

Deze persoon is verantwoordelijk voor het goed beheer van het subsidiebedrag. Hiervoor 

zal een attest van rekeninghouderschap afgeleverd moeten worden door de financiële 

instelling.  

 

Uiterlijk op 1 mei bezorgt de aanvrager aan de dienst Wijkopbouw het overzicht van de 

besteding van de middelen.   

        

 

 

Artikel 7: Uitvoering en sancties 

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 

reglement. Bij het niet nakomen van het opgegeven engagement met de bijhorende 

verplichtingen, zal stad Hasselt het subsidiebedrag gedeeltelijk of volledig terugvorderen. 
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Beoordeling ‘Buurt van het jaar’. 

De deskundige jury scoort ieder dossier op 18 stellingen en geeft een score tussen 1 en 5 

punten. 

1 = sterk mee oneens 

2 = mee oneens 

3= niet mee eens/ niet mee oneens 

4= eens 

5= sterk mee eens 

Scoreformulier 

JURYDATUM:  

BUURTGROEP: 

BEOORDELINGSCRITERIA Score 1 - 5 Waarden 1 - 3 Totale score 

1 Het buurtcomité heeft zich ingezet om te 
evolueren en te groeien.  

  x 1  

2 Het aantal projecten dat het buurtcomité 
heeft gerealiseerd, is evenredig aan het 
geografisch bereik. 

 x 1  

3 Het buurtcomité heeft een duidelijke 
drijfveer om zich in te zetten voor de 
buurt. 

 x 2  

4 Het buurtcomité heeft specifieke 
doelstellingen voor ogen en licht toe hoe 
zij deze doelstellingen hebben 
gerealiseerd. 

 x 2  

5 Het buurtcomité is voldoende kritisch op 
zichzelf en de eigen werking en ziet 
mogelijkheden tot verbetering. 

 x 3  

6 Het buurtcomité is actief toegankelijk in 
zijn initiatieven naar alle buurtbewoners. 

 x 3  

7 Het buurtcomité heeft voldoende oog 
voor alle diversiteit (leeftijd, sekse, 
afkomst) en geeft aan een divers publiek 
te bereiken 

 x 3  

8 Het aantal mensen dat het buurtcomité 
samenbrengt, is evenredig aan het 
geografisch bereik. 

 x 2  

9 Het buurtcomité zet zich in om noden en 
behoeften rond de fysieke leefomgeving 
te ontdekken bij buren. 

 x 2  

10 Het buurtcomité zet op basis van de 
gedragen noden en behoeften rond de 
fysieke leefomgeving initiatieven op om 
hierop in te spelen. 

 x 1  

11 Het buurtcomité zet zich in om noden en 
behoeften rond de sociale leefomgeving 
te ontdekken bij buren.  

 x 2  

12  Het buurtcomité zet op basis van de 
gedragen noden en behoeften rond de 
sociale leefomgeving initiatieven op om 
hierop in te spelen. 

 x 2  

13 Het buurtcomité zet zich in om noden en 
behoeften rond de individuele thema’s te 
ontdekken bij buren.  

 x 3  
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14 Het buurtcomité speelt in om op basis 
van individuele thema’s op maat van het 
individu aan de slag te gaan. 

 x 3  

15 Het buurtcomité werkt samen met andere 
wijkactoren. 

 x 1  

16 Project(aspect)en zijn innovatief   x 3  

17 Project(aspect)en zijn duurzaam  x 3  

18 Het toekomstbeeld dat het buurtcomité 
voor ogen heeft, is realistisch en speelt in 
op kansen op maat van de buurt. 

 x 3  

EINDBEOORDELING    
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