
REGLEMENT over de ERKENNING van WIJKVERENIGINGEN en BUURTCOMITES 
 
 
Artikel 1 : Erkenningsvoorwaarden 
 
Om als wijkvereniging of buurtcomité erkend te worden, dient men aan volgende voorwaarden te 
voldoen: 
a) Een wijkvereniging of buurtcomité heeft betrekking op een welomschreven gedeelte van het 

grondgebied, d.w.z. een geografische omschrijving van een aantal straten, pleinen, paden, … met 
een minimum van 1 straat. In het erkenningsbesluit wordt het geografisch gebied omschreven. 

b) Zij hebben als doel: 
- het buurt- en gemeenschapsleven in de wijk te stimuleren; 

      - de bewoners van de wijk dichter bij mekaar te brengen; 
      - de dialoog tussen bewoners en het bestuur te bevorderen  

en dit door het nemen van vrije initiatieven, zoals bijvoorbeeld : het organiseren van wijkfeesten, 
straatfeesten, straatbarbecues, open wijkfeestelijkheden, overlegvergadering met gemeentebestuur, 
info-vergaderingen,… 

c)   zowel op vraag van het gemeentebestuur als op vraag van de wijkvereniging of buurtcomité kan er 
een overleg worden georganiseerd tussen de wijk en het gemeentebestuur. 

d) wijkverenigingen moeten een open en democratisch bestuur hebben, en zich tot de volledige 
bevolking van de wijk richten.  

e) Alle inwoners van de wijk worden geacht deel uit te maken van het werkingsgebied van de 
wijkvereniging. Wijkraden moeten dan ook geen ledenlijst voorleggen. 

 
 
Artikel 2 : Aanvraag van de erkenning 
 
a) De vereniging die erkend wil worden als wijkvereniging of buurtcomité, doet een aanvraag bij het 

college van burgemeester en schepenen. Aanvragen dienen te gebeuren voor 1 juni van het 
lopende jaar. 

 
b) De aanvraag vermeldt: 

�   naam van de wijkvereniging of buurtcomité  
�   de exacte omschrijving van de geografische werkgebied 
�   een korte omschrijving van de doelstelling 
�   naam, voornaam en adres van de verantwoordelijke personen 
�   naam, voornaam, adres en e-mailadres waar de briefwisseling naar toe moet worden gezonden 
�   de keuze van ondersteuning 
�   het post- of het bankrekeningnummer van de vereniging 

 
c) Om erkend te kunnen blijven, moeten de wijkraden en buurtcomités jaarlijks een werkingsverslag 

van het voorbije werkjaar overmaken, en dit voor 31 maart van het jaar daaropvolgend. 
 
Artikel 3 : Ondersteuning   
 
De erkende wijkverenigingen en buurcomités krijgen een aangepaste ondersteuning. Zij bepalen 
jaarlijks zelf voor welke ondersteuning ze kiezen: 
• ofwel opteert de vereniging voor een jaarlijkse basissubsidiëring van € 125 
• ofwel kan de vereniging een éénmalig beroep doen op materiaal van de gemeentelijke 

uitleendienst voor de organisatie van een activiteit, voor zover het materiaal nog vrij is, zonder het 
betalen van de verschuldigde retributie. 

 
 
 
 



Artikel 4 : Bijzondere bepalingen   
 
a) De erkende wijkverenigingen en buurtcomités komen minstens éénmaal per jaar met alle 

wijkverenigingen samen. Het gemeentebestuur neemt hiertoe het initiatief. 
 
b) Wijkverenigingen worden aangemoedigd deel te nemen aan de werkzaamheden van de erkende 

adviesraden (jeugd-, sport-, cultuur-, senioren-, derde wereld- en welzijnsraad). 


