
Subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2023 

 

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie? 

Het doel van deze subsidie is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan: 

− de uitvoering van verkeerseducatie, en; 

− de verbetering van de verkeersveiligheid 

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen? 

Deze subsidie kan aangevraagd worden door (onderwijs)instellingen uit de gemeente ’s-

Hertogenbosch. 

Artikel 3 Woordenlijst 

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit: 

1. Brabants VerkeersVeiligheidslabel (BVL): een kwaliteitskeurmerk van de Provincie Noord-Brabant 

voor scholen van het primair onderwijs. Het gaat om scholen die door deelname aan het BVL-

project inhoud geven aan verkeerseducatie. 

2. Instelling: (vrijwilligers)organisatie die zich in het algemeen of in het bijzonder bezighoudt met 

verkeerseducatie en/of verkeersveiligheid. Het mag geen onderwijsinstelling zijn. 

3. Fietstraining: een cursus of training voor een specifieke doelgroep waarbij het accent ligt op de 

beheersing en vaardigheid van het veilig fietsen. 

4. Lokale projecten: projecten die duurzaam meewerken aan de verbetering van de 

verkeersveiligheid en verandering van de houding van verkeersdeelnemers. De reikwijdte is niet 

groter dan de gemeentegrens van ’s-Hertogenbosch. 

5. Onderwijsinstelling: scholen van het primair of voortgezet onderwijs 

6. Regionale projecten: projecten die duurzaam bijdragen aan de verbetering van de 

verkeersveiligheid en verandering van de houding van deelnemers aan het verkeer. De reikwijdte 

is niet groter dan de gemeente ’s-Hertogenbosch. De projecten zijn een samenwerking met meer 

organisaties en/of gemeenten en/of provincies. 

7. Totally Traffic: de verzamelnaam voor alle producten, activiteiten en diensten voor 

verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs. De provincie Noord-Brabant biedt ze aan. 

8. Verkeersbrigadier: materiaal om de door de commandant van politie aangestelde hulp voor 

schoolkinderen bij het oversteken op drukke wegen mogelijk te maken. 

9. Verkeerseducatie: het bijbrengen van de voorwaarden voor veilige verkeersdeelname op het vlak 

van kennis, vaardigheden en motivaties. 

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen? 

U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten of de aankoop van producten en diensten. Deze 

moeten bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid of verkeerseducatie. Hieronder vallen 

geen cursussen of trainingen om de rijvaardigheid in een auto te verbeteren, zoals bijvoorbeeld de 

mobiliteitscursus voor ouderen (BROEM). 

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? 

U kunt de volgende bedragen en percentages van de kosten als subsidie aanvragen: 

1. Als u een onderwijsinstelling bent die deelneemt aan het project Brabants 

Verkeersveiligheidslabel of het project Totally Traffic, óf u hebt zich daarvoor aangemeld, kunt u 

de volgende subsidie aanvragen: 

a. Scholen van het primair onderwijs: Een normbedrag van € 10,- per leerling volgens de 

peildatum van 1 oktober in het voorafgaande kalenderjaar, met een maximum van € 5.000,- 

per school. 

b. Scholen van het voortgezet onderwijs:  

− Een normbedrag van € 2.000,- per school. 

− Een aanvullend bedrag voor specifieke projecten. 

2. Als u een instelling bent, kunt u de volgende subsidies aanvragen: 

− maximaal € 5.000,- voor het uitvoeren van een lokaal project 



− maximaal € 5.000,- voor het uitvoeren van een fietstraining 

− maximaal € 5.000,- voor het uitvoeren van een regionaal project 

− maximaal € 2.000,- voor de aanstelling en instandhouding van verkeersbrigadiers 

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure? 

1. Wij moeten aanvragen voor BVL en Totally Traffic-subsidies voor het kalenderjaar 2023 voor 1 juli 

2022 hebben ontvangen. Dit in verband met het indienen van Digitaal Activiteitenplan aan de 

provincie Brabant voor 1 juli 2022. Subsidieaanvragen voor BVL en Totally Traffic voor het 

kalenderjaar 2024 moeten voor 1 juli 2023 ingediend zijn bij de gemeente. 

2. Onderwijsinstellingen die volgens het eerste lid een aanvraag voor het kalenderjaar 2022 hebben 

ingediend, ontvangen voor 1 januari 2023 een beschikking. 

3. Aanvragen voor projecten voor het kalenderjaar 2023 kunnen tussen 1 januari en 1 september 

2023 worden ingediend. 

4. Aanvragers, niet zijnde onderwijsinstellingen, krijgen de voorlopige subsidie als voorschot 

uitbetaald. 

5. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen 

dit subsidiebedrag, na aftrek van de normbedragen voor de scholen van het primair en voortgezet 

onderwijs, onder de toegekende aanvragers. Dit geldt ook voor aanvragen van een aanvullend 

bedrag voor specifieke projecten voor scholen van het voortgezet onderwijs. Wij gebruiken 

hiervoor de “tender”-methode. Hoe werkt deze methode? Alle volledige subsidieaanvragen 

moeten binnen een bepaalde periode ingediend zijn. Wij beoordelen uw subsidieaanvraag aan de 

hand van een aantal criteria: wij kijken naar de mate waarin de activiteit/het aan te schaffen artikel 

bijdraagt aan verkeerseducatie en/of verkeersveiligheid. 

Artikel 7 Wat doet u met het aanvraagformulier? 

1. U vindt het aanvraagformulier voor projecten op www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html 

2. Na het invullen van de aanvraag kunt u deze naar het college mailen of per post opsturen. Bij 

inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze 

subsidieregeling. 

Artikel 8 Tot slot 

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling: 

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023, uitgezonderd artikel 6 lid 1. Dit artikel 

treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 juli 2022. 

2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2024. 

3. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt de subsidieregelingen 

jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en 

de subsidieplafonds voor het komende jaar. 

4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2023. 

5. De Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) is op deze subsidieregeling van 

toepassing. 

 

Contactpersoon 

Gemeente ’s-Hertogenbosch 

Koen Gijsbrechts 

Tel: 073 - 615  9174 

Email: Gemeente@s-hertogenbosch.nl 

http://www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html
mailto:Gemeente@s-hertogenbosch.nl
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