
 

 

NOTA NR 010/2019 

Puurs-Sint-Amands, 04.06.2019 

 

BETREFT: CONVENANT VEILIGE SCHOOLOMGEVING 
 

 

CONVENANT OPGEMAAKT TUSSEN 

 

Enerzijds   GEMEENTEBESTUUR PUURS-SINT-AMANDS 

   Hoogstraat 29 

   2870 Puurs-Sint-Amands 

 

 

Anderzijds 

 

 

 

 

 

Artikel 1  LOOPTIJD 

 

Het convenant ‘Veilige Schoolomgeving’ loopt van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2026, voor een termijn 

van 7 jaar. Op vraag van één van de betrokken partijen kan het convenant aangepast en bijgestuurd worden.  

De convenant zal twee keer tussentijds geëvalueerd worden (2021 en 2024). 

 

 

Artikel 2 VISIE EN DOELSTELLING 

 

Puurs-Sint-Amands wil een gemeente zijn waar het goed en aangenaam om wonen is, in een verzorgde en groene 

leefomgeving met aantrekkelijke en veilige dorpskernen. Dito de schoolomgevingen waar de kinderen uit de kleuter- 

en lagere scholen het traject van thuis tot aan de school (en omgekeerd) op een veilige manier kan afleggen. 

 

Vanuit deze visie willen de betrokken actoren (directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, politie, VSV en lokaal 

bestuur), ieder binnen het kader van de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden, samenwerken om meer 

veiligheid en een hoger veiligheidsgevoel in de schoolomgeving te realiseren. 
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Artikel 3 ACTIES OM DE VEILIGHEID TE VERBETEREN EN HET    

 VEILIGHEIDSGEVOEL TE VERHOGEN IN DE      

 SCHOOLOMGEVING  

 

3.1 Verhogen van toezicht en controle 

 

• Actie gemachtigd opzichters (school i.s.m. politie en lokaal bestuur) 
 

- De dienst samenleven als regisseur.  
- Een communicatielijn opzetten tussen school, politie en lokaal bestuur. De dienst samenleven zorgt voor het 

beheer van een centrale database en verzorgt het secretariaat voor deze actie, zodat de administratieve 
afhandeling voor de aanstelling sneller kan gebeuren.  

- Duidelijke opstapdata voor de scholen (september/februari).  
- De politie zorgt voor het vormende onderdeel van deze actie waarbij aandacht is voor situatiegebonden leren 

en theorie in functie van praktijkervaring. De dienst samenleven en politie screenen inhoudelijk de 

opleiding. Tijdens een tweede moment wordt het vormingspakket geëvalueerd en is er een terugkoppeling 
naar de scholen.  

- Het lokaal bestuur voorziet een budget voor materiaal. De verdeling van dit budget over de verschillende 
scholen kan gebeuren volgens de noden. 

- Jaarlijks vindt er een bedanking plaats voor alle gemachtigd opzichters die werkzaam zijn in de gemeente 
Puurs-Sint-Amands. Deze bedanking wordt opgenomen in het kader van de bedanking van de vrijwilliger door 
de gemeente Puurs-Sint-Amands.  

- Gemachtigd opzichter wordt opgenomen in de lijst met vrijwilligerswerk bij het lokaal bestuur. Burgers die bij 
het lokaal bestuur komen aankloppen worden indien gewenst doorverwezen naar de school van hun 
voorkeur. 

 

 

• Actie extra controle door politie in het kader van veiligheid en controle van de zwakke weggebruiker (politie). 
 

- Streven naar optimale inzetbaarheid van agenten. Er zijn acties bij de start van het schooljaar, na de 
kerstvakantie en na de paasvakantie. De vraag wordt gesteld of de politie bij extra toezicht aan de scholen, de 
school kan binnen gaan zodat de school wel weet dat er iets gebeurt. 

- Bij specifieke problemen kunnen er ad hoc acties opgezet worden in samenwerking met politie. De school 
neemt hiervoor het initiatief. 

 
• Actie fietsencontrole (school). 

 

- Scholen trachten in het kader van hun lessenpakket het onderdeel over de fiets en het gebruik ervan op de 
openbare weg verder op te nemen. 

- Scholen die hun verkeersouders registreren (www.verkeersouders.be) kunnen bij VSV een gratis pakket 
‘fietscontrole’ aanvragen. Hiermee kunnen leerkrachten, leerlingen en verkeersouders zelf fietsen 
controleren. Indien scholen niet toekomen met het gratis pakket kunnen extra pakketten worden besteld. 
Het lokaal bestuur draagt deze kosten. 

 

http://www.verkeersouders.be/
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3.2  Organiseren van regelmatige sensibiliseringsacties 

 

•  Overkoepelende sensibiliseringsacties (school i.s.m. gemeente en politie) 
 

- De actie Veilig Schoolbegin wordt gelinkt aan twee kleinschaligere acties.   
- Twee bijkomende acties: ‘donkere dagen’ fluo-vesten (herfstvakantie - krokusvakantie) – met de fiets naar 

school (na paasvakantie).  
- Het lokaal bestuur zorgt ervoor dat deze drie acties zichtbaar zijn in de dorpskernen. Bij de actie ‘Veilig 

schoolbegin’ worden er banners voorzien voor de scholen en een aantal betalende bedrijven. Via het 
magazine pssst worden bij alle inwoners van de gemeente een affiche bezorgd. Bij de andere acties komen er 
enkel banners aan de scholen. De banners worden geleverd aan de scholen en bedrijven. De scholen zorgen 
zelf voor het ophangen van de verschillende banners. 

- De acties lopen in Puurs-Sint-Amands zodat iedere inwoner op de hoogte wordt gebracht.  
- De school neemt initiatief om deze acties te kaderen binnen de school en vestigt extra aandacht op deze 

bijkomende acties. Uiteindelijke doelstelling is een gedragswijziging bij de verschillende actoren. 
- Extra verkeerstoezicht door de politie in het kader van de overkoepelende sensibiliseringsacties zodat er 

geïntegreerd kan gewerkt worden. 
- De gemeente voorziet een gadget per leerling. 
- Binnen de actie ‘Veilig schoolbegin’ winnen er per school 2 leerlingen een p-bon. De winnaars worden 

gekozen uit kinderen die op een ‘veilige manier’ naar school komen (fietshelm en/of fluo-vestje). 
 

 

• Acties die ouders continu sensibiliseren binnen het kader van de school (school).  
 
• Actie ‘fietshelm en fluo-vestje promoten’ bij schooluitstappen (school). VSV heeft jaarlijks de actie ‘Helm op, 

Fluo top’ om dit te promoten. 
 

• Alle 5e leerjaren kunnen deelnemen aan de gratis grote verkeerstoets in april. 
 

 

3.3  Verhogen van verkeersopvoeding (school en politie i.s.m. met gemeente) 

 

• Actie ‘actieve verkeerstraining’ doorheen de hele basisschool (zit verweven in de onderwijsplannen) 
 
• Actie ‘schoolkinderen vertrouwd maken met het verkeer’. Op de website verkeeropschool.be van VSV staan 

hiervoor verschillende lesfiches. 
 
• Actie ‘bijscholen van leerkrachten op vlak van verkeer- mobiliteitseducatie’. VSV heeft hiervoor gratis 

vormingen en begeleidingen op maat 
 
• Actie de cel verkeer van de politie zet zich in voor verschillende aspecten (gemachtigd opzichters, 

fietsencontrole)  
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• Actie ‘bevorderen van uitwisseling’ tussen de verschillende scholen via het scholenoverleg minimum tweemaal 
per jaar. 

 

• Acties VSV 
 

Wat Doelgroep Wie organiseert 

Loopfietsbrevet Jongste Kleuters School 

Voetgangersbrevet Brons Oudste Kleuters School 

Fietsbrevet Brons 1e graad School 

Voetgangersbrevet Zilver 1e graad School 

Fietsbrevet Zilver 2e graad School 

Grote Voetgangersexamen 4e leerjaar School  

Grote Verkeerstoets 5e leerjaar School 

Grote Fietsexamen 6e leerjaar School met ondersteuning van 

politie. Al deze fietsexamens 

worden gebundeld in 2 weken 

(periode na paasvakantie – 

eind mei). De communicatie 

tussen politie en scholen 

verloopt via dienst 

samenleven. 

Medailles Verkeer op School 

(punten verdienen door 

bovenstaande en extra acties) 

School School 

Helm op, Fluo Top School School 

 
• Het lokaal bestuur schrijft zich in als octopusgemeente. Hierdoor kunnen de scholen gratis gebruik maken 

van dit basisaanbod. 
  

 

3.4  Verbeteren van de verkeersinfrastructuur in functie van een verhoogde verkeersveiligheid en een 

betere snelheidsbeheersing (gemeente) 

 

• Het lokaal bestuur brengt, binnen haar mogelijkheden, stap voor stap verbeteringen aan in de 
verkeersinfrastructuur in de onmiddellijke nabijheid van de scholen. 

• Het lokaal bestuur zorgt voor contact tussen de scholen en de mobiliteitsambtenaar. 
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3.5 Verminderen van het aantal verkeersbewegingen in de onmiddellijke nabijheid  

van de school 

 

• Actie oprichten van een verkeerswerkgroep door de scholen of ruimte maken om verkeersgebonden materie 
aan bod te laten komen binnen het oudercomité/ouderraad. De scholen registreren hun verkeersouders op 
www.verkeersouders.be. 

 
• Schoolstraten: Het lokaal bestuur wil op initiatief, maat en tempo van de scholen bekijken waar er 

schoolstraten mogelijk zijn. Een mooie werkwijze is te vinden op www.paraatvoordeschoolstraat.be. Om 
mogelijke problemen te vermijden wordt het lokaal bestuur gecontacteerd bij de start van het project. Zo kan 
er direct bekeken worden of de af te sluiten straat haalbaar is. 

 

 

3.6 Verbeteren van de zichtbaarheid 

 

• Actie ‘verbeteren van de zichtbaarheid’ – (school i.s.m. het lokaal bestuur) 
Het lokaal bestuur maakt de verschillende schoolomgevingen zichtbaarder door de plaatsing van extra 
straatmeubilair ‘Pierre Pencil’. De plaatsing gebeurt verspreid over de duurtijd van het convenant. 
 

 

 

Artikel 4 SLOTBEPALING 

 

Het convenant wordt opgemaakt in 3 exemplaren en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad. Na 

goedkeuring door de OCMW-raad op … 2019 treedt het convenant in werking op 1 september 2019. 

 

 

 

 

 

Opgemaakt in 3 exemplaren op … 2019 

 

 

Namens de scholen: 

 

 

 

 

http://www.paraatvoordeschoolstraat.be/
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Namens de politie: 

 

 

 

 

Jan Van de Vreken 

Korpschef PZ Klein-Brabant 

 

 

 

Namens het gemeentebestuur: 

 

 

 

 

Raoul Paridaens      Peter Van Hoeymissen  

Algemeen Directeur     Burgemeester waarnemend 

 

 

 

Namens VSV: 
 

 

 

 

Bart Nobels 
Projectverantwoordelijke verkeers- en mobiliteitseducatie 
 

 


