
 

 

Subsidiereglement 
Vergroenen en openstellen schoolspeelplaatsen 
  
Art. 1 – Doel  
In het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen staat te lezen: “We realiseren samen met scholen 
het vergroenen van hun speelplaatsen en openstellen na de schooluren en in het weekend.” 
Dit subsidiereglement levert een bijdrage aan deze doelstelling.  

 
Art. 2 – Duurtijd en budget 
Het reglement ‘Vergroenen en openstellen schoolspeelplaatsen’ start vanaf 1 januari 2020 en loopt af 
31 december 2025.  
 
Binnen de perken van het door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd budget in 
het meerjarenplan, worden subsidies uitgekeerd aan scholen (basis- en secundair onderwijs) met 
vestigingsplaats(en) in Kortrijk.   
 
Art. 3 – Begunstigden  
De rechthebbende van de subsidie is een school (basis- of secundair onderwijs) gevestigd op Kortrijks 
grondgebied. 

 
Art. 4 – Subsidie  
Er worden 2 verschillende subsidies aangeboden die cumuleerbaar zijn:  
 
§ 1. Een tussenkomst in de erelonen van een tuin-/landschapsarchitect voor ondersteuning bij het 
ontwerp en de opvolging van het project. Deze subsidie bedraagt maximum 2.000 euro per 
vestigingsplaats gedurende de looptijd van dit reglement.  
 
§ 2. Een tussenkomst in de kosten van de realisatie van het project. De subsidie bedraagt maximum 
3.000 euro voor scholen die hun buitenruimte niet openstellen buiten de schooluren. De subsidie 
bedraagt maximum 6.000 euro voor scholen die hun buitenruimte gratis openstellen buiten de 
schooluren. De maxima gelden per vestigingsplaats gedurende de looptijd van dit reglement. 
Met de scholen die hun buitenruimte openstellen wordt een aparte overeenkomst afgesloten. 
  
Art. 5 – Criteria 
Op basis van onderstaande criteria wordt een selectie gemaakt en het bedrag van de subsidie 
bepaald: 
 

• Betrokkenheid en gedragenheid  
• Doordacht ontwerp en beheer 
• Vergroening (inheemse beplanting) 
• Speel- en educatieve waarde 
 

De criteria worden gelijkwaardig beoordeeld. 
 

Art. 6 – Aanvraagprocedure  

 
§ 1. Vanaf 1 januari 2020 kan de subsidie jaarlijks aangevraagd worden. Scholen moeten zich vóór 15 
februari registreren d.m.v. het indienen van een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier met de 
nodige bijlagen.  
 
§ 2 De aanvraag kan enkel online ingediend worden via het webformulier op 
www.kortrijk.be/vergroenen-speelplaats  
 
Art. 7 – Beoordeling van de aanvraag  
§ 1. De betrokken leerlingen, leerkrachten, vertegenwoordigers van de ouderraad en/of directie 
worden uitgenodigd om hun visie en ideeën mondeling toe te lichten aan een jury. 
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§ 2. De jury beoordeelt de subsidieaanvraag voor de vergroening van de buitenruimte op basis van de 
voorgenoemde criteria (art. 5).   
 
§ 3 Het college van burgemeester en schepenen toetst, na advies van de jury, elke aanvraag aan de 
criteria van het subsidiereglement. 
 
§ 4. De beslissing van het college wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager.  
 
§ 5. De kennisgeving van de geselecteerde projectvoorstellen gebeurt ten laatste op 15 juni. 
 
Art. 8 – Cumulatie van subsidies  
Cumulatie met andere subsidies is toegestaan, op voorwaarde dat het totale subsidiebedrag niet meer 
bedraagt dan de totale kostprijs van het project.  

 
Art. 9 – Betalingsmodaliteiten  
 
De effectieve uitbetaling kan pas gebeuren na voorleggen van de gemaakte kosten via 
betaalbewijzen.  
 
Art. 10 – Nazorg 
 
De aanvrager verbindt zich ertoe om de aangelegde infrastructuur gedurende minstens 5 jaar te 
gebruiken, te rekenen vanaf het beëindigen van de werken. 
 
Art. 11 – Verantwoordingsprocedure  
 
§ 1. De subsidie wordt aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend.  
 
§ 2. De begunstigde geeft aan de stad Kortrijk toegang tot de infrastructuur en inzage in alle relevante 
stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende subsidie te kunnen controleren.  

 
Art. 12 – Sancties  
§ 1. De subsidie wordt voorwaardelijk toegekend.  
 
§ 2. Het college van burgemeester en schepenen kan de onder paragraaf 3 vermelde sancties 
opleggen indien de aanvrager:  

1. één of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;  

2. onjuiste of onvolledige gegevens aan de stad Kortrijk meedeelt.  
 
§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:  

1. de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;  
2. de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende subsidie;  

3. de uitsluiting van de aanvrager voor verdere betoelaging in het kader van dit reglement.  

 
Art. 13 – Inwerkingtreding  
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en loopt af op 31 december 2025. 


