GEBRUIKSREGLEMENT BUURTBABBELBANK
Artikel 1: Gebruikers
Het gemeentebestuur van Arendonk stelt een BuurtBabbelBank ter beschikking aan:
 gemeentediensten
 buurt-, cultuur-, jeugd- en sportverenigingen die erkend zijn door het gemeentebestuur
 inwoners en scholen van Arendonk
Artikel 2: Bestemming
De BuurtBabbelBank wil “buurten buiten laten burten”. Elke (buurt)vereniging kan de bank uitlenen
en neerplanten in de buurt. Mensen uit de buurt ontmoeten elkaar aan de bank en organiseren
kleine activiteiten om de sociale contacten binnen een buurt te bevorderen en het
gemeenschapsleven te stimuleren.
Privé- en familiefeesten, fuiven en bals komen niet in aanmerking voor het uitlenen van de
BuurtBabbelBank. De BuurtBabbelBank mag niet ontleend worden voor commerciële doeleinden.
Artikel 3: Reservaties
De BuurtBabbelBank moet aangevraagd worden bij de cultuurdienst. Hij kan ten vroegste zes
maanden vóór de gewenste gebruiksdatum aangevraagd worden door gemeentediensten en
erkende buurtverenigingen. Andere erkende verenigingen, inwoners en scholen kunnen de bank ten
vroegste drie maanden voor de gewenste gebruiksdatum aanvragen.
Als er meerdere aanvragen voor dezelfde datum worden ingediend, wordt de orde van voorrang
bepaald volgens de volgorde van indiening. Bij gelijktijdige ontvangst wordt voorrang gegeven aan
aanvragen door respectievelijk gemeentelijke diensten, erkende buurtverenigingen, andere erkende
verenigingen en inwoners.
Artikel 4: Duur van de ontlening
De uitleentermijn is onder normale omstandigheden een week.
Artikel 5: Aflevering
Het vervoer en de plaatsing van de BuurtBabbelbank gebeurt door de gemeentelijke
werkliedendienst, na afspraak met het werkhuis waarbij dag en uur wordt afgesproken waarop de
bank zal worden afgeleverd en opgehaald. De aanvrager is aanwezig op het moment van aflevering
en ophaling. (Gemeentelijke werkplaats: tel. 014 67 98 86).

Artikel 6: Plaats
In de aanvraag dient de exacte locatie waar de BuurtBabbelBank komt te staan, worden
doorgegeven. Voor een plaatsing op openbaar domein (daartoe behoort ook de openbare weg), is
steeds voorafgaandelijke toestemming nodig van het schepencollege.
Artikel 7: Schade
Als bij ophaling blijkt dat er schade is die te wijten is aan de gebruiker of als het materiaal niet
voldoende gereinigd is, zullen de herstel-, de vervang- of de reinigingskosten aangerekend worden
aan de verantwoordelijke gebruiker. Normale slijtage valt hier niet onder.
Artikel 8: Retributie
Voor het ontlenen van de BuurtBabbelBank wordt geen retributie aangerekend.
Artikel 9: Slotbepalingen
In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit reglement, kunnen de overtreders tijdelijk of
definitief van verdere ontlening worden uitgesloten.
Artikel 10: Betwistingen
Alle gevallen van betwisting worden behandeld door het College van Burgemeester en Schepenen.

Goedgekeurd door de gemeentelijke cultuurraad tijdens de algemene vergadering van 21.06.2017.
Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 29.06.2017.

