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Subsidiereglement VERGROEN en BEBLOEM Kortrijk 

De stad Kortrijk stelt binnen de perken van de daartoe beschikbare budgetten, subsidies ter 
beschikking voor de ondersteuning van duurzame acties die de stad groener en fleuriger maken. 
 
Artikel 1: doel van de subsidie 
De stad ondersteunt Kortrijkse inwoners en verenigingen die acties ondernemen om de stad, 
buurten, wijken of straten groener en bloemrijker te maken op een ecologische en duurzame 
manier.  
Voorbeelden van dergelijke acties zijn: bebloemen van gevels, opkuis en beplanting van 
restgronden en vuile hoeken, adoptie van wijkgroen, … Vernieuwende initiatieven worden 
toegejuicht. 
 
Artikel 2: voorwaarden 
Acties komen in aanmerking voor de subsidie als ze  

1. de buurt groener en fleuriger maken 
2. buurt- of wijkversterkend zijn en de inwoners betrekken 
3. duurzaam zijn: biodiversiteit bevorderen, gebruik van gifstoffen beperken, afval 

vermijden, recyclage bevorderen, milieuverantwoorde materialen gebruiken, ... 
 
De subsidie kan alleen toegekend worden voor acties op grondgebied Kortrijk. 
De subsidie kan aangevraagd worden door een groep van Kortrijkse inwoners of verenigingen, al 
dan niet tijdelijk. 
 
Artikel 3: het subsidiebedrag 
Het ingediend project wordt door een beoordelingscommissie (afvaardiging directie Leefmilieu-
projecten, aangevuld met een externe uit het werkgebied) getoetst aan de volgende criteria:    

1. de schaalgrootte (straat-, buurt-, wijkniveau,…)  
2. aantal betrokkenen bij de actie (aantal deelnemers)   
3. ecologisch effect van de actie (impact op de stedelijke biodiversiteit, …)   
4. maatschappelijke waarde (betrokkenheid van actoren)  
5. vernieuwend en origineel karakter van de actie     
6. de duurtijd (hoe lang duurt de actie) 
7. periodiciteit van de actie (herhalen van de actie in de toekomst)   

  
 
Indien het project wordt weerhouden, wordt het ingedeeld in één van de vijf subsidiecategorieën 
(A tot E)  en ontvangt het een corresponderend bedrag:  
A: €100     B: €250     C: €500    D:€ 1000     E: €2500 
 
Het subsidiebedrag kan nooit meer bedragen dan de gemaakte kosten. 
 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, op voorstel van de beoordelingscommissie, 
het uit te betalen subsidiebedrag. 



 
Artikel 4: aanvraagmodaliteiten en timing 
 

1 actievoorstel indienen onbepaald 

2 beoordeling tweemaandelijkse beoordelingsvergadering 

3 bekendmaking van beslissing aan indiener binnen de maand na de 
beoordelingsvergadering 

4 uitbetaling voorschot (max. 50 % (indien 
aangevraagd) 

binnen de maand na bekendmaking 

5 indienen bewijsstukken na uitvoeren 
groenactie (o.a. verslag, foto's, facturen of 
kostenbewijzen) 

tot 2 maand na de actie 

6 uitbetalen saldo 2 maand na indienen van bewijsstukken 

 
De aanvraag kan gebeuren door het indienen van een aanvraagformulier. 
 
Artikel 5: Verenigbaarheid met andere subsidies 
De subsidie is verenigbaar met andere subsidies, tenzij de beoordelingscommissie (afvaardiging 
directie Leefmilieu-projecten, aangevuld met een extern en onafhankelijk persoon uit het 
werkgebied) hier anders over beslist. 


