Stedelijk reglement betreffende de toekenning van een toelage voor de scholen die actief
werken rond verkeersveiligheid
Gemeenteraadsbeslissing van 3 mei 2011

Art. 1
De aanvragen worden schriftelijk ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen,
gemeenteplein 2, 8790 Waregem.
Art. 2
De school kan een toelage aanvragen als zij een meerjarig voortraject rond het thema
verkeer afgewerkt heeft. Per vestigingsplaats kan de school 1 toelage aanvragen.
Art. 3
De toelage wordt gebruikt om een symbool aan de schoolpoort te plaatsen. Dit symbool
toont aan de bestuurders dat zij een schoolomgeving naderen en dat de school actief werkt
aan de verkeersveiligheid.
Art. 4
De school legt het ontwerp van het symbool en de voorgestelde locatie voor de plaatsing van
het symbool ter goedkeuring voor aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 5
De toelage bedraagt 50% van de kostprijs van het symbool, met een maximum van 750,00
euro.
Art. 6
De toelage kan toegekend worden als aan volgende voorwaarden voldaan is:
De school heeft een verkeerswerkgroep.
De school heeft onderzocht hoe de leerlingen naar school komen.
De school heeft de knelpunten geïnventariseerd.
De school heeft bepaald welke knelpunten ze wil aanpakken. De nadruk ligt op
educatie, sensibilisering, handhaving en infrastructuur.
De school heeft in samenwerking met het stadsbestuur naar oplossingen gezocht.
De school heeft teruggekoppeld met de ouders, stadsbestuur en schoolbuurt.
De school heeft definitieve maatregelen bepaald met aanduiding van de
verantwoordelijken en de timing.

Art. 7
De school toont aan dat aan de voorwaarden van art. 6 voldaan is door de nodige bijlagen
bij de aanvraag te voegen. Dit kunnen verslagen van overlegmomenten zijn, nota’s en
briefwisseling met de stad, ouders en schoolbuurt.
Art. 8
De aanvragen worden besproken op het College van Burgemeester en Schepenen na advies
van de dienst verkeer.
Art. 9
De toelage kan slechts uitbetaald worden na ontvangst van de bewijsstukken die de aankoop
staven van het symbool dat aan de schoolpoort geplaatst wordt.
Art. 10
Door het indienen van de aanvraag voor een toelage aanvaardt de school dit reglement.

