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Betreft:  Flitspalen Ring Lier t.h.v. Carrefour  

 

Geachte,  

 

Graag had ik voor de jaren 2019, 2020 en 2021 de datums verkregen wanneer de flitspalen op de Ring 

van Lier, ter hoogte van de Carrefour, op hol sloegen en massaal onterecht automobilisten flitsten. 

Bij elk van deze datums had ik ook graag volgende cijfers en info verkregen: 

1. Hoeveel keer zijn die flitspalen onterecht afgegaan, alvorens deze opnieuw correct werkten? 

2. Werden er ook effectief boetes/schikkingen verzonden naar de chauffeurs die onterecht 

geflitst werden? Zo ja hoeveel? 

3. Hoeveel klachten/meldingen ontving de stad Lier/politie Lier in verband hiermee ? 

4. Wat was de duurtijd dat de flitspalen niet naar behoren werkten? 

 

 

Hoogachtend. 
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Schriftelijke vraag: Flitspalen Ring Lier t.h.v. Carrefour 

Geachte heer Verhoeven, 

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen: 

De Ring is een gewestweg en de desbetreffende flitspalen zijn dan ook eigendom van het Vlaams gewest. Dit betekent dat 

wij een eventueel herstel (en de snelheid van uitvoering) niet altijd in de hand hebben, maar enkel eventuele defecten kunnen 

signaleren met de vraag dit snel terug in orde te brengen.  

Er worden bij de politie geen gegevens bijgehouden m.b.t. het aantal maal dat deze flitspalen de voorbije jaren defect waren.  

Wel is het zo dat deze flitspalen een aantal maal vermoedelijk onterecht ‘flitsten’, maar er worden dan nooit (onterechte) 

processen-verbaal opgemaakt. Af en toe nog komen er inderdaad meldingen binnen van mensen die geflitst worden 

alhoewel ze zeker zijn dat ze onder de 70 km/u reden . De data van deze meldingen worden niet bijgehouden. Deze 

meldingen kwamen zowel van onze eigen interventie- en toezichtsploegen, als van bezorgde bestuurders en via de 

klachtenambtenaar van de stad. Wij namen vervolgens steeds snel contact op met het Vlaams gewest voor een nazicht van 

de desbetreffende flitspaal.  

Enkele gegevens m.b.t. (recente) defecten hebben we nog wel kunnen achterhalen: 

- In februari 2021 werd er, na een melding van een bezorgde bestuurder, aan onze contactpersoon bij het Vlaams 

gewest gemeld dat de flitspalen mogelijk defect waren, we verzochten een dringend nazicht.  

- In februari 2020 kwam via de klachtenambtenaar van de stad een gelijkaardige melding binnen, ook toen werd 

een nazicht en eventueel herstel aangevraagd en uitgevoerd. 

Wanneer een flitspaal onterecht zou flitsen, worden er echter geen fotografische vaststellingen of registraties opgeslagen in 

de camera en werden dus ook geen processen-verbaal of rechtzettingen opgesteld. Chauffeurs die (wegens een defect) 

onterecht geflitst zouden zijn, krijgen dus geen boete aan. 

Defecten worden telefonisch en via mail doorgegeven aan onze contactpersoon bij het Vlaams gewest, conform de door 

hun uitgevaardigde procedure. Zij geven dit op hun beurt door aan de juiste onderhoudsfirma en techniekers. De 

onderhoudsfirma komt doorgaans binnen de 2 weken langs om het toestel na te kijken en het eventuele probleem op te 

lossen. De flitspalen zijn in elk geval nooit langdurig buiten gebruik geweest. 

Hopende u correct geïnformeerd te hebben, 

 

 

vragen naar e-mail telefoon datum 

Arnout Jorissen Arnout.jorissen@lier.be 03 800 03 04 13-9-2021 

uw bericht van ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n)  

31/08/2021    

Bart Verhoeven 

Gemeenteraadslid 



 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Katleen Janssens Frank Boogaerts 

Algemeen directeur Burgemeester 
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