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uittreksel uit de notulen 

gemeenteraad van 30 augustus 2022 

aanwezig 

voorzitter Marcel De Vos 

burgemeester Liesbeth Verstreken 

schepenen Danny Van de Velde, Luc Kennis, Marc De Cordt, Roel Van Elsacker, Olivier Rul, Katrien Schryvers 

raadsleden Jos van Dongen, Jos Vekemans, Michaël Heyvaert, Rita Laureyssens, Paul Van Wesenbeeck, Kitty 

Busschodts, Cindy Van Paesschen, Wouter Bollansée, Jan Van Melkebeek, Alex Verbergt, Tom 

Sleeuwaert, Bert Claessens, Karin Verbiest, Charlotte Vercruyssen, Elke Sels, Emery Frijters, Lukas Kint 

algemeen directeur Kristof Janssens 

toelagereglement fiets- en wandelbeloning voor de leerlingen van de lagere scholen - goedkeuring 

feiten en context 

■ toelichting 

Om de schoolomgevingen veiliger te maken, heeft gemeente Zoersel zich aangesloten bij het ‘Buck-e’-project. 

Dit beloningssysteem spoort ouders en kinderen van de lagere scholen aan om met de fiets of te voet naar 

school te komen. Voor elke dag dat ze met de fiets of te voet naar school komen, kunnen ze ‘bucks’ bij elkaar 

sparen en deze uitgeven bij de deelnemende lokale handelaars. Het instappen voor de handelaars kan via een 

webportaal en is gratis. 

Het ontwerp toelagereglement fiets- en wandelbeloning voor de leerlingen van de lagere scholen wordt thans 

ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41 

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft betrekking op de volgende actie: 

• actie A000028: We kopen een fietsregistratiesysteem aan en voorzien een beloningssysteem in het 

kader van het project 'duurzaam naar school’ voor alle Zoerselse scholen. 

financiële informatie 

De uitgaven van deze beslissing worden geraamd op 29.803 euro inclusief btw en zullen vastgelegd worden op 

raming R001482. Hiervoor is voldoende krediet aanwezig. 

visum 

Er is geen visum vereist.  

besluit 

artikel 1 

De gemeenteraad keurt het toelagereglement fiets- en wandelbeloning voor de leerlingen van de lagere 
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scholen goed als volgt: 

TOELAGEREGLEMENT FIETS- EN WANDELBELONING VOOR DE LEERLINGEN VAN DE LAGERE 

SCHOLEN 

artikel 1 

De kinderen die schoolgaand zijn op een van de lagere scholen op het grondgebied van Zoersel kunnen 

deelnemen aan het fiets- en wandelbeloningssysteem door zich te registeren op een webportaal.  

artikel 2  

Met ingang van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2025 kunnen de leerlingen die met de fiets of te voet naar 

school komen punten verdienen. Per dag dat de verplaatsing naar school te voet of met de fiets wordt gedaan, 

verdienen ze maximum 1 punt. Per 2 punten wordt er een 'buck' verdiend, met een geldwaarde van 0,10 euro. 

Het aantal bucks wordt bijgehouden op het webportaal vermeld in artikel 1 van dit reglement. Dit webportaal 

wordt tevens gebruikt door de leerling om de bucks te besteden bij de deelnemende handelaars voor een 

aankoop.  

artikel 3  

De registratie van de verplaatsingen naar school gebeurt aan de hand van een sensor geplaatst op het 

schooldomein. 

artikel 4  

De 'bucks' zijn enkel te besteden bij de deelnemende lokale handelaars. De lijst van deelnemende lokale 

handelaars is raadpleegbaar op het webportaal. De deelnemende lokale handelaars kunnen de ontvangen 

bucks op hun beurt via het webportaal afrekenen voor de overeenkomstige geldsom aan het tarief zoals 

vermeld in artikel 2 van dit reglement. 

artikel 5  

De gemeente staat in voor de uitbetaling van de 'bucks' aan de handelaars.  

namens de gemeenteraad, 

 

Kristof Janssens 

algemeen directeur 

 

 

Marcel De Vos 

voorzitter 

 


