Vakantiestraten: Principe, werkwijze en reglement
ARTIKEL 1 - DOEL
•

De stad Mechelen ondersteunt de organisatoren van vakantiestraten financieel bij
de organisatie van een buurtactiviteit in een vakantiestraat. Op die manier wordt
de kostenlast voor het voorzien van een buurtactiviteit in een vakantiestraat
verminderd.

ARTIKEL 2 - DEFINITIES
•

Vakantiestraat is een speelstraat die doorgaat in juli en/of augustus en die, na
akkoord van meer dan 50 procent van de bewoners van de straat, maximaal 2
dagen na elkaar parkeer- en/ of verkeersvrij wordt gemaakt. Hierbij wordt voor
de bewoners de mogelijkheid gecreëerd om een buurtactiviteit te voorzien in hun
straat.

•

Buurtactiviteit is een activiteit waarbij de cohesie in de buurt wordt
aangewakkerd. Bv. workshop yoga, inhuren muzikant, opvrolijken straat, …

ARTIKEL 3 - ALGEMENE SUBSIDIEVOORWAARDEN
1. Enkel natuurlijke personen met domicilie te Mechelen die een buurtactiviteit in
een vakantiestraat op het grondgebied van de Stad Mechelen (inclusief de
deelgemeenten) willen voorzien komen in aanmerking.
2. De organisatoren van de buurtactiviteit moeten woonachtig zijn in de betrokken
straat of duidelijk afgebakend gedeelte van een straat of plein.
3. Het ingediende project moet zich richten tot alle bewoners van bedoelde buurt,
straat, duidelijk afgebakend gedeelte van een straat of plein
4. De vakantiestraten voldoen minstens aan de voorwaarden om een speelstraat in
te richten, nl. geen doorgaand verkeer, geen bussen van De Lijn en een maximum
snelheid van 50 km/uur.
5. Daarnaast gaat het initiatief uit van de bewoners van de straat en meer dan 50
procent van de bewoners is akkoord dat de straat maximaal 2 dagen achter elkaar
parkeer- en/ of verkeersvrij wordt gemaakt.
6. Aan de organisatoren die een buurtactiviteit organiseren kan enkel een subsidie
worden toegekend voor het inhuren van een externe organisatie en/of personen
die een artistieke of sportieve prestatie leveren . De subsidie wordt ook toegekend
voor het aankopen van materialen voor het inrichten van een activiteit die de
cohesie in de buurt versterken. De subsidie kan niet aangevraagd worden voor de
aankopen van materialen zoals tafels, stoelen , tenten, licht- en
geluidsmateriaal,…. De subsidie kan ook niet aangevraagd worden voor de
aankoop van eten en drank, privé-feesten, activiteiten met winstoogmerk en
activiteiten met een promotioneel karakter.
7. De stad Mechelen zal een niet-limitatieve (flexibele) lijst ter beschikking stellen
van buurtactiviteiten die op eigen initiatief kunnen voorzien worden in een
vakantiestraat. Het staat de organisatoren van een buurtactiviteit vrij om een
activiteit uit deze lijst te kiezen of om een externe organisatie of perso(o)n(en) in
te huren.

8. De subsidie kan in totaal 2 keer per vakantiestraat worden aangevraagd, 1 keer
voor een buurtactiviteit in de maand juli en 1 keer voor een buurtactiviteit in
augustus.
9. De subsidie wordt betaalbaar gesteld binnen de perken van de in het
meerjarenplan ingeschreven kredieten.
Bij het overstijgen van de kredieten kan het college beslissen de subsidie procentueel
te verminderen om alsnog het budget te bekomen dat voorzien werd in de
meerjarenplanning.
ARTIKEL 4 - AANVRAAGMODALITEITEN
•

Minstens 12 kalenderdagen voor de bedoelde buurtactiviteit wordt een aanvraag
gericht aan het college van burgemeester en schepenen door middel van het
hiervoor bestemde aanvraagformulier.

•

Het evenementenloket maakt de aanvraag over aan de politie. De politie
formuleert vervolgens schriftelijk richtlijnen aan het evenementenloket

ARTIKEL 5 - SUBSIDIE
•

De subsidie bedraagt 100% van het bedrag van de kosten, BTW inbegrepen, met
een maximum van 500 euro per aanvraag. Overeenkomstig de algemene
subsidievoorwaarden kunnen er maximaal 2 aanvragen worden ingediend per
vakantiestraat.

•

Deze subsidie is niet cumuleerbaar met enige andere toelagen van de Stad
Mechelen voor hetzelfde evenement.

ARTIKEL 6 - UITBETALING EN AFRONDING
•

De organisator voegt bij de aanvraag een kostenraming toe. Hiervan wordt 75%
uitbetaald als voorschot, met een max. van 375 euro.

•

Ten laatste 3 maanden na de activiteit bezorgen de organisatoren van een
vakantiestraat de officiële facturen aan Mechelen Feest. Op basis van deze
facturen zal het resterende bedrag worden uitbetaald.

•

Indien de facturen niet binnen de 3 maanden na de activiteit worden bezorgd aan
Mechelen Feest, vervalt het recht op subsidie.

•

De totale subsidie bedraagt max. 500 euro.

ARTIKEL 7 - BIJKOMENDE BEPALINGEN
1. Het toekennen van de subsidies ontslaat de organisator niet van het bekomen van
de noodzakelijke vergunningen en toelatingen conform de wetgeving.
2. De Stad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of
andere schadegevallen tijdens en/of door de organisatie van de vakantiestraat
en/of buurtactiviteit.
3. De geldende regels en richtlijnen ter bestrijding van het Coronavirus zijn ten alle
tijden van toepassing en zijn te raadplegen op www.info-coronavirus.be

ARTIKEL 8 - TERUGVORDERING
1. Elk bedrog, poging tot bedrog of overtreding van dit reglement wordt
gesanctioneerd met het verlies van een aanspraak op een subsidie gedurende 5
jaar nadat het bedrog, poging tot bedrog of de overtreding werd vastgesteld.
2. De subsidie die ten onrechte werd uitgekeerd zal worden teruggevorderd,
ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging
ARTIKEL 9
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2020.

