
 Subsidiereglement: Wijk in actie - samenvatting  
 

Voor wie?  

• Iedere Roeselaarse burger  

o Erkend wijkcomité  

o Roeselaarse VZW 

o Bewonersgroep  

o Feitelijke vereniging  

 

Wat?  

• Alle initiatieven die gericht zijn op de wijk 

• Enkel niet- commerciële initiatieven  

 

Financiële voorwaarden  

• Budget gebonden aan initiatief 

• Subsidie kan niet overgedragen worden  

 

Welke kosten worden wel/niet aanvaard?  

 

Andere voorwaarden 

Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

Aanvragers van de subsidie zijn verplicht een verzekering af te sluiten om zich te verzekeren 

tegen de eventuele schade die hij aan derden bezorgt tijdens de uitvoering van zijn initiatief.  

Communicatie  

Elke publicatie, uitnodiging en alle promomateriaal moet voorzien zijn van het logo van de Stad 

Roeselare.  

De dienst wijkwerking wordt ook 1 maand voor het initiatief start, op de hoogte gebracht van 

de acties.  

Vrijetijdsparticipatie 

Aan alle bezitters van een vrijetijdspas wordt een korting van max. 50% toegekend op lidgelden 

en eendagsactiviteiten.  

 

 

 

 

Wel  Niet  

Rechtstreeks betrokken  Personeelskosten  

Aantoonbaar nodig voor project  Kosten voor eenvoudige diensten  

Aankoop roerende goederen  Kosten voor voedingswaren  

Investeringskosten onroerende goederen  Kosten voor drank  

 Aankopen van onroerende goederen  



Bedrag subsidie  

❖ De toelage bedraagt max. 1000 euro  

❖ Andere subsidiekanalen zijn mogelijk 

❖ Geen dubbele financiering van dezelfde kosten  

❖ Het gevraagde bedrag mag niet groter zijn dan de geraamde kosten  

❖ indien er meer initiatieven zijn dan er budget beschikbaar is, wordt er gekeken naar een 

spreiding van de initiatieven over Roeselare.  

 

Hoe vraag je een subsidie aan?  
Het aanvraagformulier en bijkomende toelichting kun je hier terugvinden of contact opnemen 

met:  

Stad Roeselare 

Dienst samenleven  

Botermarkt 2 8800 Roeselare 

samenleven@roeselare.be 

 

Aanvraagprocedure:  

❖ 3 oproepen per jaar  

❖ Indiendatum: 1 januari – 1 mei en 1 september   

❖ Onvolledige aanvragen zijn niet geldig  

❖ Insturen van aanvraagformulier = akkoord verklaren met reglement  

 

Hoe wordt de subsidie toegekend?  
De aanvragen tot het verkrijgen van een subsidie worden beoordeeld en goedgekeurd door een 

jury.  

De aanvragen zullen ook afgetoetst worden bij eventueel betrokken diensten om na te gaan of 

ze in overeenstemming zijn met de visie van de Stad Roeselare. 

Beoordelingscriteria  

Het project zal beoordeeld worden op wijkgerichtheid, innovatie, meerwaarde voor de buurt, 

draagvlak binnen de wijk, toegankelijkheid en duurzaamheid.     

Beslissing  

Ten laatste 90 dagen na de indiening van jullie project zal de beslissing schriftelijk meegedeeld 

worden.  

 

Uitbetaling  
Een maand na de goedkeuring van de subsidie zal de initiatiefnemer de toegewezen subsidie 

ontvangen op de door hem opgegeven rekening.  

 

Controle  
❖ Het gebruik van de toegekende subsidie kan door de Stad gecontroleerd worden.  

❖ Een niet-naleving van de voorwaarden zoals opgenomen in het reglement kan leiden tot 

een gehele of gedeeltelijke terugvordering van de toegekende subsidies.  

 

https://www.roeselare.be/sites/default/files/bijlage/2017_wijkinactie_aanvraagformulier_web.pdf


Beroep  

❖ Een maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning van de subsidie kan er 

per aangetekende brief beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester 

en schepenen, botermarkt 2, 8800 Roeselare 

 

Inwerkingtreding  
❖ Het subsidiereglement treedt in werking op 01 januari 2015  

 

 


