
DORPS-
BUDGETTEN
Heb jij een goed idee 

voor je buurt?



De gemeente Pelt voorziet jaarlijks 100 000 euro aan  
‘dorpsbudgetten’ om projecten te ondersteunen die  
bijdragen aan onder meer de sociale cohesie,  
duurzaamheid en het economisch weefsel.

Wie kan een dorpsbudget aanvragen?
Zowel verenigingen als niet-georganiseerde groepen van minstens twee  
meerderjarige Peltenaren kunnen een projectvoorstel indienen dat een  
meerwaarde kan zijn voor zijn of haar dorp.

Wat is het doel van de dorpsbudgetten?
Je project versterkt de leefbaarheid van je dorp op het gebied van sociale 
samenhang, duurzaamheid, economisch weefsel, eigenheid, autonomie, 
zelfredzaamheid, publieke ruimte, …. 

Betrek zoveel mogelijk mensen om iedereen de kans te geven mee te 
bouwen aan je dorp.

Wat kan je met een dorpsbudget doen?
De dorpsbudgetten kunnen gebruikt worden voor uiteenlopende initiatieven, 
denk bijvoorbeeld aan picknickeilanden, tuinstraten, opstart van een speelbib, 
jongeren stimuleren om hun talenten in te zetten in hun buurt, … Laat gerust je 
creativiteit los en bezorg ons een origineel voorstel.

Wat kan je niet met een dorpsbudget doen?
Een dorpsbudget kan je niet gebruiken voor de organisatie van straat-  
of wijkfeesten, reguliere activiteiten van verenigingen, acties met een  
uitgesproken ideologisch of politiek karakter, commerciële acties of activiteiten  
die niet open staan voor alle dorpsbewoners.



Welke financiële ondersteuning kan je ontvangen?
De gemeente Pelt geeft aan de goedgekeurde projecten een serieus duwtje  
in de rug: elk project wordt voor maximum 80 procent gefinancierd door de 
gemeente. Minimum 20 procent wordt aangevuld met sponsorgeld, eigen  
middelen, opbrengsten of andere subsidies.

Hoe dien je een aanvraag in?
Een aanvraag voor een dorpsbudget indienen kan het hele jaar door. Ga 
hiervoor naar onze gemeentelijke website www.gemeentepelt.be/dorpsbudget 
en vul de voorlopige aanvraag in. We nemen daarna met je contact op om je 
project verder toe te lichten.

Waar vind ik meer info?
Het volledige reglement kan je vinden via www.gemeentepelt.be/dorpsbudget. 
Ook via participelt.be/dorpsbudget vind je info en inspiratie. Meer info krijg je 
ook bij Greet Sleurs (011 94 94 94 of greet.sleurs@gemeentepelt.be)



Meer info:
Greet Sleurs  
+32 11 94 94 94  I  greet.sleurs@gemeentepelt.be 


