
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 

• Aanvragen gebeuren door het volledig invullen van het 

aanvraagformulier voor buurt van het jaar.  Je kan dit opvragen 

via www.hasselt.be/buurtvanhetjaar of 011 23 94 45. 

• Aanvragen moeten jaarlijks voor 1 maart digitaal doorgestuurd 

worden naar wijkopbouw@hasselt.be. 

• Om het dossier correct te beoordelen, dient het 

aanvraagformulier volledig te worden ingevuld.  Dossiers die niet 

volledig zijn, worden niet weerhouden 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). 

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

de weerhouden dossiers te beoordelen aan de hand van het 

beoordelingsformulier 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 buurtgroepen gewonnen hebben en welke 

buurtgroep zich een jaar lang ‘Buurt van het jaar’ mag noemen.    
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• De uitreiking van het straatnaambord ‘Buurt van het jaar’ vindt plaats tijdens de ‘Dag 

van de buren’ op de laatste vrijdag van mei. 

• Nadien wordt de uitslag per mail meegedeeld aan alle deelnemende buurtgroepen. 

 

Artikel 4: Beoordeling 

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

o 1 deskundige van de dienst Gelijke Kansen 

o 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: 

o Werking afgelopen werkjaar: welk(e) project(en) heeft de buurtgroep gerealiseerd 

het afgelopen jaar? Welk zijn de successen en knelpunten van de initiatieven? 

o Sociale cohesie: wat doet de buurtgroep om zo toegankelijk mogelijk te zijn voor 

alle buren? Kent men de buurt en bereikt men alle buren? Hoeveel deelnemers 

heeft men bereikt per initiatief? 

o Fysieke leefbaarheid: heeft de buurtgroep zicht op de noden en behoeften rond 

fysieke leefbaarheid van de buurt? Doet men hier iets actief mee? 

o Participatie en zorg: kent de buurtgroep de noden en behoeften rond sociale 

leefbaarheid van de buurt? Doet men hier iets actief mee? Hoe betrekt men 

buurtbewoners? Wat doet men rond zorg (eenzaamheid, gezondheid en welzijn)? 

o Samenwerking: werkt de buurtgroep samen met bedrijven, organisaties of 

verenigingen in de buurt?  

o Innovatie: wat doet de buurtgroep rond vernieuwing bij projecten of 

projectaspecten? 

o Duurzaamheid: wat doet de buurtgroep rond milieu en stabiliteit? 

o Toekomstbeeld: hoe wil de buurtgroep toelagen besteden? 

 

Artikel 5: Subsidiebedragen 

• Met de wedstrijd ‘Buurt van het jaar’ worden subsidiebedragen ter beschikking gesteld 
om te investeren in de buurtwerking. Buurtbewoners kunnen deze werkingsmiddelen 
vrij besteden, rekening houdend met de volgende afspraken: 

o De werkingsmiddelen worden besteed binnen de periode van 1 jaar. 

o Als er iets tastbaars of zichtbaars is gerealiseerd, wordt een vertegenwoordiger van 
stad Hasselt uitgenodigd op de inhuldiging. 

• De 4 categorieën zijn: 

o Gouden plak: 2.500 euro en naambord ‘Buurt van het jaar 20xx’ 

o Zilveren plak: 2.000 euro 

o Bronzen plak: 1.500 euro 

o De Belofte: beste startende initiatief: 500 euro 
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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.  

• Uiterlijk op 1 mei van het volgende jaar stuurt de aanvrager naar 

wijkopbouw@hasselt.be 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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