
   

Vrijdag 16 april 2021

Voorstel van beslissing 

De gemeenteraad van Liedekerke,


Gelet op het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 houdende de regeling 
van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen;


Overwegende het principe dat verkeersveiligheid voor schoolkinderen in de schoolomgeving en 
op de schoolroutes van primordiaal belang is;


Op voorstel van de N-VA-fractie;


Na beraad;


Aangenomen met eenparigheid van stemmen;


Besluit: 
 

Artikel 1. 

De gemeente Liedekerke tekent in op de subsidieoproep van de Vlaamse Regering voor het 
verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolroutes op gemeentewegen, door het insturen 
van een gemotiveerde subsidieaanvraag conform de procedure uitgeschreven door het 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken.


Artikel 2. 

Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit en te 
vragen de gemeenteraad op de hoogte te houden van de voortgang van dit dossier.
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Motivatie 

De Vlaamse regering is een bondgenoot van alle lokale besturen die schoolomgevingen veiliger 
willen maken. Nu wil ze de lokale besturen ook ondersteunen in het veiliger maken van 
schoolroutes langs gemeentewegen. Daarom lanceert ze een subsidieoproep van 15 miljoen 
euro.


N-VA Liedekerke roept het gemeentebestuur op om deze kans niet te laten liggen! 


N-VA zou de focus leggen op het veiliger maken van de schoolroute voor kwetsbare 
weggebruikers. Voor volgende initiatieven kan men deze subsidie aanroepen:


• Verkeerssignalisatie: verkeersborden, wegmarkeringen, attentiepalen, verlichting...;


• Infrastructurele maatregelen: een verbreding van het voetpad, een oversteekplaats, 
fietssuggestiestroken, fietspaden, verkeersdrempels of rijbaankussen...


Een combinatie van een wegmarkering ‘SCHOOLZONE’ met fietssuggestiestroken op de 
schoolroutes en rijbaankussens in de schoolomgeving kan de veiligheid alleen maar doen 
toenemen.


Het aanleggen van veilige fietsroutes naar de Liedekerkse scholen, zal ouders aansporen om 
hun kinderen met de fiets naar school te laten gaan, lekker sportief en er zal ook minder 
autoverkeer rond de schoolpoort zijn. Voor N-VA is dat een win-win-situatie.


Een gemeente als Liedekerke kan tot 5 schoolroutes aanvragen vóór de afloop van de subsidie 
op 1 november 2022, per kalenderjaar één subsidieaanvraag voor één of meerdere 
schoolroutes op het Liedekerkse grondgebied.


Aangezien de subsidieaanvragen behandeld worden in de volgorde waarin ze volledig en 
conform zijn binnengekomen, spoort N-VA Liedekerke ons gemeentebestuur aan hier dringend 
werk van te maken.



