Reglement ter ondersteuning van
BuurtEngagementsNetwerken (BEN’s)
Artikel 1. – Timing
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.

Artikel 2. – Doel van de initiatieven
Met dit reglement ondersteunen we bewonersinitiatieven met een blijvend, langdurig en opbouwend karakter.
We geloven immers in de kracht van mensen. We gaan er vanuit dat de Mechelaars heel wat goede ideeën
hebben om in hun straat, in hun buurt meer leefbaarheid, meer solidariteit, meer samenhorigheid en meer
zorg vóór elkaar te realiseren.
We dagen alle Mechelaars uit om dergelijke initiatieven of engagementen in hun straat of buurt op te nemen
en uit te werken. We gaan de uitdaging aan om tot informele buurtzorgnetwerken te komen, zodat het
realiseren van samenhorigheid en zorg tussen omwonenden in buurten een werk wordt van velen.
Een jury beslist op basis van de verwachte impact, de betrokkenheid van de bewoners, de aandacht voor
diversiteit en duurzaam karakter voor de toekenning van de financiële ondersteuning.

Kernwoorden voor een Buurt EngagementsNetwerk (BEN) zijn;
Samen werken aan samenhorigheid en engagement in je buurt;
Samen bouwen aan de leefbaarheid in je straat of buurt;
Zorg dragen voor je straat, je buurt en de bewoners die er wonen.
Fier zijn op je straat of buurt en dit delen met je buren en omwonenden
Ons Mechelengevoel (onze straat gevoel, ons buurt gevoel) versterken;
Mee jouw straat of buurt verfraaien, verbeteren, gezelliger maken, …
Bewoners samen laten leren en delen, zich verantwoordelijk laten voelen voor hun buren en de
omwonenden.
Welke initiatieven kan de stad – bij wijze van voorbeeld - ondersteunen?
De straat of buurt verfraaien met gevelbanken of een picknicktafel zodat er ontmoetingsplekken,
praathoekjes in de straat of buurt worden gerealiseerd.
Samen moestuintjes aanleggen / samen tuinieren/ stukje natuur onderhouden.
Een systeem uitdenken om elkaar te helpen. Digitale kennis delen, …
Iets organiseren voor of met de kinderen uit je straat of buurt.
Iets organiseren voor of met alleenstaanden of meer hulpbehoevenden.
Een leestuin inrichten of een voorleesnamiddag organiseren.
Een kunstenaar uitnodigen om de activiteit een artistieke meerwaarde te geven.
Een initiatief nemen met de focus op de 3 speerpunten van de stad. (Kinderarmoede/ Mobiliteit /
Ondernemen)
….
Dit lijstje is niet limitatief.
Laat gewoonweg je creativiteit werken.
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Artikel 3. – Voorwaarden
•
•
•
•
•
•

Je kan de impact of doelstelling van het vooropgestelde initiatief of engagement rond de verbetering
van de samenhorigheid, leefbaarheid, solidariteit en/of zorg in je straat of de buurt aantonen.
Je betrekt bij de realisatie zoveel mogelijk buren of buurtbewoners.
De aanvraag wordt ingediend door drie verantwoordelijke personen, gedomicilieerd in dezelfde buurt
in Mechelen, die het initiatief ondersteunen/trekken.
Je hebt oog voor de diversiteit in je buurt (jong/oud, groot/klein, afkomst, meest kwetsbaren,…).
Je voert een duidelijke communicatie naar je buurt. In je communicatie meld je steeds ‘ met dank aan
de Stad Mechelen’ .
Nà de activiteit verwachten we van jou een kort verslag en beeldmateriaal van de activiteit ifv de
presentatie op de website Mechelenmakers.be. Indien we geen foto’s/verslag ontvangen zal dit
meegenomen worden in de evaluatie van eventuele volgende aanvragen.

Artikel 4. – Aanvraag
•
•
•
•

De aanvraag voor een financiële ondersteuning dient digitaal ingediend te worden op het voorziene
aanvraagformulier – via www.mechelen.be/ben.
Elke aanvraag in het kader van dit reglement moet minimaal 6 weken vóór de activiteit zal doorgaan
worden ingediend.
Elke aanvraag zal voorgelegd worden aan een jury van minstens 3 leden van de stad. Deze formuleert
een advies aan het college, die de uiteindelijke eindbeslissing heeft.
De aanvrager zal steeds een feedback ontvangen.

Opmerking
Wanneer een evenementiele activiteit op het openbaar domein doorgaat, dient bijkomend een aparte
aanvraag via het evenementenloket ingediend te worden.

Artikel 5. – Financiële ondersteuning
Binnen de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt een stadssubsidie verleend voor deze
buurtengagementsnetwerken op Mechels grondgebied.
In de aanvraag motiveer je niet alleen de doelstelling van het engagement dat wordt opgenomen maar bezorg
je ons ook een raming van de vooropgestelde uitgaven.
(vb. drukwerk, materiaal, benodigdheden activiteit, kleine vergoedingen, … )
Opgelet! Hou er rekening mee dat de stad geen kosten financiert voor eten/drank en personeelskosten.
De financiële ondersteuning voor een gevalideerd voorstel bedraagt minimaal 25 euro en maximaal 500 euro.
De toegekende subsidie zal aan de projectindiener per overschrijving worden uitbetaald.
Bij misbruik of niet-uitvoering van het engagement kan de subsidie teruggevorderd worden.
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