Afdeling Lier-Koningshooikt

Lier, 24 mei 2021

Aan het College van Burgemeester
en Schepenen

SCHRIFTELIJKE VRAAG

Betreft : snelheidscontroles zone 30

In het kader van de verkeersveiligheid en de handhaving had ik graag volgende informatie ontvangen
voor 2019, 2020 en 2021 tot eind april :
-

Hoeveel bemande snelheidscontroles werden er uitgevoerd in de zone 30 ?
Hoeveel processen-verbaal werden er uitgeschreven ?
Wat was de toegepaste tolerantie bij de snelheidsmetingen ?
Kan het aantal processen-verbaal gegeven worden per graad van overtreding :
0 tot 10 km/u ,
>10 tot 20 km/u
>20 tot 30 km/u
> 30 km/u
- Worden speed pedelecs ook gecontroleerd en werden er reeds geverbaliseerd.
- Indien van toepassing, hoeveel processen-verbaal werden er uitgeschreven in de zone 30 bij
onbemande snelheidscontroles.
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Schriftelijke vraag: snelheidscontroles zone 30
Geachte heer Taelman,
In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:
Bemande snelheidscontroles en aantal pv’s per graad van overtreding in zone 30 voor 2019-2021 (eind april):

2020

2019
74 snelheidscontroles zone 30
1594 totaal processen-verbaal
waarvan
1070 0 tot 10 km/u
474 >10 tot 20 km/u
43 >20 tot 30 km/u
7 >30 km/u

49 snelheidscontroles zone 30
1338 totaal processen-verbaal
waarvan
921 0 tot 10 km/u
367 >10 tot 20 km/u
45 >20 tot 30 km/u
5 >30 km/u

2021

(t.e.m. eind april)
19 snelheidscontroles zone 30
353 totaal processen-verbaal
waarvan
256 0 tot 10 km/u
88 >10 tot 20 km/u
9 >20 tot 30 km/u
0 >30 km/u
Tolerantiegrens : 7km/u
Tot op heden werden speed pedelecs niet gecontroleerd of geverbaliseerd. Op dit ogenblik vinden er nog geen
onbemande controles plaats in de zone 30.
Hopende u correct geïnformeerd te hebben,
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