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Communicatie lage-emissiezone schakelt
versnelling hoger

Op dinsdag 23 april 2019 werden de lokale toelatingsvoorwaarden van de lage-

emissiezone (LEZ) goedgekeurd door de Gentse gemeenteraad. De goedkeuring is

het officiële startschot voor de communicatiecampagne van de Stad Gent, met

onder meer affiches, brochures, een radiospot, een online filmpje en een centraal

contactpunt. Inwoners en bezoekers vinden alle informatie terug op de website

www.lez2020.gent.

Op 1 januari 2020 wordt de zone binnen de stadsring (R40) een lage-emissiezone (LEZ). De

meest vervuilende auto’s mogen vanaf dan die zone niet meer in rijden. Een lage-emissiezone

weert vooral roet, en is een van de meest effectieve maatregelen voor een betere luchtkwaliteit.

Check lez2020.gent

⏲



OVER STAD GENT

De Stad Gent wil ervoor zorgen dat elke burger zo goed mogelijk op de hoogte is. Alle praktische

informatie, tarieven en voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.lez2020.gent.

De nieuwe LEZ-brochures worden verdeeld in alle Gentse autokeuringscentra, garages en

stadsdiensten. Een online filmpje, affichage, uitgebreide aandacht in het stadsmagazine,

bewonersbrieven en radiospots volgen in het voor- en najaar.

Nog vragen? Contacteer het LEZ-team

Een gespecialiseerd LEZ-team van 7 personen werd aangesteld om bijkomende vragen van

burgers te beantwoorden. Wie het antwoord op zijn of haar vraag niet vindt op de website

lez2020.gent, kan:

een e-mail sturen naar het LEZ-team van de Stad Gent (via lez@stad.gent)

bellen naar de LEZ-lijn op het nummer 09 210 10 30

vanaf 1 juli online een afspraak maken om een LEZ-medewerker te ontmoeten. Wie niet kan

wachten tot 1 juli, kan zijn vraag nu al e-mailen naar lez@stad.gent. De Dienst Milieu en

Klimaat zal vervolgens zelf een afspraakmoment voorstellen. Afspraakuren: maandag,

dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12.30 uur, en dinsdag eveneens van 16.30 tot 19 uur. Op

woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur. Let wel: ook aan het loket kan pas

vanaf september 2019 een voertuig geregistreerd worden of een toelating

aangekocht worden.

Contact

Arne Baert, projectcoördinator lage-emissiezone, Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 23 19,

e-mail arne.baert@stad.gent

Bevoegd

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
54 31,
e-mail schepen.heyse@stad.gent

mailto:schepen.heyse@stad.gent
mailto:arne.baert@stad.gent
mailto:lez@stad.gent
mailto:lez@stad.gent
http://www.lez2020.gent/
http://www.lez2020.gent/


Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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