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REGLEMENT BUURTFEESTEN 
 
Het gemeentebestuur erkent het belang van een hecht sociaal weefsel in straten, buurten en wijken en wil 
de bewoners de kansen bieden om initiatieven te nemen. Dit reglement voorziet in de logistieke en financiële 
ondersteuning van projecten van buurtinitiatieven binnen een straat, een duidelijk afgebakend gedeelte 
ervan, een buurt of een plein die de sociale contacten bevorderen en dit binnen de perken van de daartoe 
door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de begroting. 
 
Uitgesloten zijn privéfeesten, familiefeesten, schoolfeesten, feesten met een politiek, religieus of ideologisch 
karakter of commerciële doeleinden. 

1 Voorwaarden 

Het reglement voorziet een tussenkomst voor projecten georganiseerd door buurtinitiatieven/comités. Deze 
projecten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

1. Het project moet georganiseerd worden op het grondgebied van de gemeente Lummen. 
2. Het project moet zich richten tot de ganse doelgroep die woonachtig is in de buurt ongeacht hun 

politieke, religieuze of filosofische overtuigingen en ongeacht hun persoonlijke situatie. 
3. De minimum 5 initiatiefnemers moeten woonachtig zijn in de betrokken straat of buurt en mogen niet 

op hetzelfde adres woonachtig zijn. Elk adres mag maar 1x/jaar voorkomen. 
4. Het logo van de gemeente Lummen dient in alle promotie en uitnodigingen vermeld te worden. 

Deze vorm van toelage is niet cumuleerbaar met enige andere toelagen van de gemeente Lummen voor 
hetzelfde evenement. 
Elke aanvraag dient minstens 3 weken voor het feest plaatsvindt ingediend te worden via het voorziene 
aanvraagformulier.  
Bij ingebruikname van openbaar domein of aanvraag van uitzondering op de geluidsnormen dient steeds 
een officiële evenementenaanvraag ingediend te worden. Deze aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de 
gemeentelijke website. 

2 Tussenkomst vanuit de gemeente 

Na goedkeuring van een aanvraag voorziet het gemeentebestuur een tegemoetkoming van maximum 100 
EUR. Dit in de vorm van Lummense geschenkbonnen of materiaal van de gemeentelijke uitleendienst, of 
een combinatie van beiden. De geschenkbonnen kunnen, na afspraak, 1 week voor de activiteit afgehaald 
worden in de UiTbalie – Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 – 3560 Lummen. Tel. 013 390 515 – 
vrijetijd@lummen.be. 
De Lummense geschenkbonnen kunnen gebruikt worden bij alle aangesloten Lummense handelaars. Een 
lijst van deze handelaars staat op de gemeentelijke website. 
De aanvragers hebben de keuze welke kostprijs van het materiaal verrekend wordt via de factuur van de 
uitleenmaterialen met een maximum van 100 EUR. Is dit minder dan 100 EUR dan zal het verschil voorzien 
worden in Lummense geschenkbonnen. 
Elk buurtcomité of buurtinitiatief kan maximum 1x per kalenderjaar een aanvraag indienen. 

3 Goedkeuring 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement. 
Het college van burgemeester en schepenen mag een onderzoek instellen of laten instellen met betrekking 
tot de activiteiten waarvoor de Lummense geschenkbonnen zijn aangevraagd of toegekend. Het verstrekken 
van onvolledige of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot het geheel of gedeeltelijk weigeren of 
terugvorderen van het geschonken bedrag alsook tot de uitsluiting van het buurt- of straatcomité voor het 
toekennen van verdere toelagen. 
Betwisting in verband met dit reglement wordt voorgelegd en beslecht door het college van burgemeester en 
schepenen van Lummen 
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4 Aanvang 

Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2020. 


