SUBSIDIEREGLEMENT INZAKE TERRASAFBAKENING KERNWINKELGEBIED

Artikel 1 – Doel
Deze subsidie heeft tot doel de horeca-uitbaters in het kernwinkelgebied te ondersteunen bij het
uniformiseren van hun terrassen, meer bepaald de afbakening ervan, zoals bepaald in het
politiereglement.
Artikel 2 – Voorwaarden
Aan volgende voorwaarden moet voldaan worden om recht te hebben op een subsidie:
-

Uitbater of eigenaar zijn van een horecazaak in het kernwinkelgebied of op één van de
volgende pleinen:
- Polenplein
- Botermarkt
- Marie-Louise Demeesterplein
- Sint-Michielsplein
- de Coninckplein
- Grote Markt
- De Munt
- Stationsplein
- Alfons Blommeplein
- Vismarkt
Met kernwinkelgebied wordt bedoeld: de zone zoals afgebakend op de onderstaande
afbeelding en bestaande uit volgende straten:
-

Albrecht Rodenbachstraat 2 en 4
Conincklijke Passage 1 tem 6
De Munt 1 tem 44 (alle huisnummers)
Delaerestraat 2 tem 18 en 1 tem 29
Garenstraat 20
Grote Markt 1 tem 30 (alle huisnummers)
Hendrik Consciencestraat 16 en 26
Henri Horriestraat 2 tem 40 en 3 tem 27
Jan Mahieustraat 2 tem 38 en 1 tem 37
Manestraat 2 tem 30 en 1 tem 17
Noordstraat 4 tem 100 en 3 tem 105
Ooststraat 2 tem 148 en 1 tem 121
Sint-Amandsstraat 2 tem 42 en 1 tem 51
Stationsplein 1 tem 25 (alle huisnummers)
Vlamingstraat 2 tem 10 en 1 tem 15
Wallenstraat 2 tem 34 en 1 tem 33

-

Een variabel terras inrichten en dit , voor zover van toepassing, conform de
verplichtingen zoals opgenomen in het politiereglement en de daaraan verbonden
voorwaarden inzake uitzicht/esthetiek en op uniforme wijze met andere terrassen op
het desbetreffende plein of in desbetreffende straat.

-

Een factuur kunnen voorleggen met betrekking met betrekking tot gemaakte kosten
inzake afbakening van voormeld terras.

De subsidie is éénmalig en er kan ook slechts 1 subsidie toegekend worden per horeca zaak.
Artikel 3 – Bedrag subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 1.250,00 euro.
Indien de voorgelegde factuur lager ligt dan wordt maximaal het factuurbedrag toegekend.
Artikel 4 – Aanvraagprocedure
De subsidie dient aangevraagd te worden bij Stad Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare,
t.a.v. de dienst economie, wonen en landbouw.
De aanvraag omvat de nodige documenten waaruit blijkt dat men voldoet aan de voorwaarden
uit artikel 2.

De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor de door hem/haar aangeleverde
gegevens en stukken.
Indien de aanvraag gebeurt door een rechtspersoon dient de aanvraag ondertekend te worden
door de personen die gemachtigd zijn de rechtspersoon te verbinden. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt uitsluitend bij de rechtspersoon zelf. De Stad is niet gehouden deze machtiging te
controleren.

Artikel 5 – Toekenning en uitbetaling
De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden van dit reglement.
Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, wordt uitbetaald op de rekening van de
aanvrager.
Artikel 6 - Controle

In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending
van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden:
De stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van
de subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen
met alle middelen die zij hieromtrent nodig acht,
De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd
toegekend;
Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan
om eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te
controleren.
Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie, alsook de toekenning van nieuwe
subsidies opschorten.

Artikel 7 - Betwistingen/beroep
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Betwistingen moeten binnen één maand na kennisgeving aan de premieaanvrager per
aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De postdatum of datum op het
ontvangstbewijs gelden als bewijs.
Artikel 8 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.

