
   
 

REGLEMENT  
WIJKBUDGET VOOR EEN WIJK AAN ZET 

        

 
Artikel 1: Doel 
 

 Stad Hasselt voorziet jaarlijks een budget voor het ondersteunen van initiatieven die de 
leefbaarheid, het samenleven, de participatie en betrokkenheid in de wijk bevorderen. 

        
 
Artikel 2: Doelgroep 
 

 Aanvragen kunnen ingediend worden door een groep individuele wijkbewoners, 
bewonersgroepen, buurtcomités of wijkverenigingen bestaande uit minstens 5 personen, 
ingeschreven op verschillende adressen in het bevolkingsregister van Hasselt.   

 Eenzelfde groep kan slechts 1 aanvraag per jaar indienen. 

 De initiatiefnemers moeten in de betrokken buurt wonen. 
        
 
Artikel 3: Toepassingsgebied 
 

 Initiatieven kunnen zich richten op een appartementsgebouw, één of meerdere straten, 
een buurt, een verkaveling, een sociale woonwijk, een dorpskern of een hele wijk in 
Hasselt. 

 
        

Artikel 4: Voorwaarden 
 

 Het wijkbudget kan aangewend worden voor projecten, acties en ingrepen die één of 
meerdere van volgende aspecten verbeteren op wijkniveau: 
o De fysieke en sociale leefbaarheid, het samenleven: verfraaiing of verbetering van een 

woonomgeving met een publieke functie, een sensibiliserende campagne rond afval, 
sorteren, verkeer of iets dergelijk, workshops met een groep buren, opstart van een 
repair café, … 

o De participatie en betrokkenheid, inspraak en communicatie: een wijkkrant, -website of 
-infobord, een ontmoeting tussen verschillende gemeenschappen, de opstart van een 
voedselteam, … 

 Volgende initiatieven zijn echter uitgesloten: 
o projecten die bij andere stedelijke subsidiereglementen horen; 
o acties die kaderen in de reguliere werking van bestaande verenigingen; 
o privé-initiatieven die niet openstaan voor alle betrokken bewoners; 
o commerciële acties; 
o projecten met een uitgesproken religieus, filosofisch of partijpolitiek karakter; 
o initiatieven die indruisen tegen wettelijke of gemeentelijke bepalingen; 
o projecten die reeds zijn afgelopen voor de uiteindelijke indiendatum. 

 Op vlak van communicatie gelden volgende voorschriften: 
o De steun van het project wordt vooraf door de aanvragers afgetoetst bij buurt of 

omgeving.  Terugkoppeling hiervan gebeurt via de projectaanvraag. 
o De aanvragers communiceren naar de buurt over de aanpak en de resultaten van het 

initiatief. 
o Op alle publicaties, promotiematerialen en uitnodigingen wordt het logo en de 

samenwerking van stad Hasselt - dienst Wijkmanagement vermeld. 

Stad Hasselt – dienst Wijkmanagement 
Postadres: Groenplein 1, 3500 Hasselt 
Contactadres: Thonissenlaan 20, 3500 Hasselt 
wijkmanagement@hasselt.be 
011 23 94 45 

mailto:wijkmanagement@hasselt.be


Artikel 5: Advies 
 

 Vanuit het stadsbestuur stimuleren we organisatoren om voldoende oog te hebben voor 
volgende aspecten: 
o Maak je activiteit of ruimte toegankelijk, zodat ook personen met een beperking kunnen 

meegenieten. 
o Kies voor duurzame oplossingen op diverse vlakken (afvalpreventie, degelijkheid van 

materialen, milieuvriendelijke producten, …). 
o Het betrekken van buren met diverse achtergronden kan een verrijking van het project 

betekenen. 
o Maak gebruik van de gratis vrijwilligersverzekering via provincie Limburg voor 

burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. 
 
 

Artikel 6: Subsidiebedrag 
 

 Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt het wijkbudget 
vastgelegd op maximaal 2.500 euro per initiatief per jaar. 

 Cofinanciering voor hetzelfde project met andere inkomensbronnen is mogelijk.   

 De subsidie mag echter niet samenvallen met andere toelagen vanuit stad Hasselt voor 
hetzelfde initiatief. 

 Het toegewezen bedrag kan niet hoger zijn dan het aangevraagde bedrag. 

 Het aangevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan de geraamde onkosten na aftrek van de 
geschatte inkomsten. 

 Maak een verantwoorde begroting in functie van de beoogde resultaten. 

 Eventuele inkomsten uit entreegelden en consumptieverkoop moeten schappelijk en in 
verhouding tot het project zijn.  

 Indien het totaalbedrag van alle aanvragen de jaarlijkse goedgekeurde 
begrotingskredieten overstijgt, kunnen projecten naar latere periode verschoven worden 
of kan de toekenning van het wijkbudget gebeuren op basis van een evenredige 
verdeling. 

       
 
Artikel 7: Onkosten 
 

 Volgende kosten komen in aanmerking voor terugbetaling via het wijkbudget: 
o alle directe kosten die noodzakelijk zijn om het project uit te voeren; 
o kosten ter verfraaiing of verbetering van ruimtes met een publieke functie; 
o aankopen van roerende goederen (verplaatsbare materialen) op voorwaarde dat deze 

geen persoonlijke eigendom worden of doorverkocht worden; 
o kosten voor het voeren van promotie. 

 Volgende kosten worden zeker niet gefinancierd via het wijkbudget: 
o personeelskosten en persoonlijke vergoedingen; 
o aankopen van onroerende goederen (onverplaatsbare zaken als gronden en 

gebouwen);  
o kosten voor voedsel en drank (uitgezonderd een beperkte tussenkomst bij 

receptiekosten), geschenken, persoonlijke vervoersonkosten, telecommunicatie en 
dergelijke; 

o overbodige of buitenissige onkosten voor eenvoudige diensten van commerciële 
organisaties die de bewonersgroep redelijkerwijze zelf of via andere vrijwilligers 
kunnen uitvoeren; 

o kosten voor straat- of wijkfeesten of voor culturele projecten, aangezien hiervoor 
andere reglementen van kracht zijn. 

       



Artikel 8: Procedure 
 

 Aanvragen gebeuren door het volledig invullen van het aanvraagformulier voor 
wijkbudgetten.  Je kan dit opvragen via www.hasselt.be/wijkbudget, wijkmanagement@ 
hasselt.be of 011 23 94 45. 

 Aanvragen kunnen vanaf 2016 tweemaal per jaar ingediend worden: in het voorjaar vóór 
15 februari of in het najaar vóór 15 september.  Bij de lancering van dit reglement in 2015 
loopt de inzendingsperiode eenmalig tot 15 november. 

 Per project kan maximum 1 aanvraag ingediend worden. 

 Een deskundige jury beoordeelt de ingediende projecten aan de hand van de richtlijnen in 
dit reglement. 

 Binnen 6 weken ontvangen de aanvragers een bericht waarin gemotiveerd is of de 
aanvraag wordt goedgekeurd, afgewezen of verschoven naar een later moment om 
budgettaire redenen of om het dossier verder te laten uitwerken en stofferen. 

 Aan een gunstig advies kunnen bijkomende condities opgelegd worden. 
 
 
Artikel 9: Afhandeling 
 

 80% van het geraamde wijkbudget wordt na goedkeuring overgemaakt op het 
rekeningnummer van de contactpersoon.   

 Deze persoon is verantwoordelijk voor het goed beheer van het budget. 

 Projecten dienen ten laatste 1 jaar na goedkeuring uitgevoerd en gerealiseerd te zijn. 

 De verantwoordingsstukken, rekeningen en facturen worden ten laatste 2 maanden na de 
uitvoering voorgelegd. 

 De resterende 20% wordt na controle van de stukken en de resultaten uitbetaald, tenzij 
het bedrag herrekend moet worden op basis van de effectieve kostenberekening.  In dat 
geval wordt het teveel terug opgeëist. 

 Bij verfraaiingen of verbeteringen van een omgeving op stedelijk grondgebied neemt de 
stad het onderhoud en de burgerlijke aansprakelijkheid voor haar rekening. 

 
        

Artikel 10: 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 budget gedeeltelijk of volledig terugvorderen. 

 
 

http://www.hasselt.be/wijkbudget

